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E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése

Ajánlatkérő
neve:

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím:

Kossuth Lajos Utca 9

Város:

Eger

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Dudás

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU312

dudas.tamas@hevesmegye-tfkft.hu Telefon:

EKRSZ_
61453883

Nemzeti azonosítószám

3300

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 303673256

Fax:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
47054477

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Heves Projekt Regionális Gazdaságfejlesztési
Kft.

Postai cím:

Hunyadi Utca 101.

Város:

Ostoros

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

hevesprojektkft@upcmail.hu

HU312
Boros
Telefon:

Postai irányítószám:

3326

Ország:

Magyarország

Tamás
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

EKR000710112019

2019.07.31 22:26:02

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Tájékoztató kiadvány nyomdai kivitelezése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlattevőnek a vállalkozási szerződés keretében a Heves Megyei Befektetési Tükör című időszaki kiadvány egyes lapszámai
vonatkozásában kell ellátni a nyomtatási, kötészeti, terjesztési és kapcsolódó feladatokat 210x297 mm méretben, 16 oldal
terjedelemben, 4+4 szín rotációs heat-set ofszet nyomással, NorSC 56 g (SC-A) anyagon, kötészetét tekintve gerincragasztva, méretre
vágva, kötegelve, pántolva. Az elkészült nyomdaipari termékeket Heves megye valamennyi településére, a belterületi postacímekre
kell kézbesítenie, valamint Ajánlatkérővel egyeztetett egyéb szállítási címre. A kiadványokat a lakossági postaládákba szükséges
kézbesíteni. Azoknál a társasházaknál, ahol a lakók a reklámkiadványok részére úgynevezett gyűjtőládát helyeztek el és csak ezen
keresztül engedélyezik a kézbesítést, ott a gyűjtőládákba szükséges elhelyezni a kiadványokat. A terjesztési terület pontos
meghatározását felek együttesen a közös tapasztalatok és Megrendelő részéről felmerülő igények alapján közösen végzik. Ajánlattevő
az adott lapszámmal kapcsolatos kötelezettségeit az Ajánlatkérő értesítését (amellyel egyidejűleg az adott lapszám nyomtatásra
vonatkozó anyaga is beérkezik) követő, 7 napon belül köteles teljesíteni, amely a teljesítési helyekre vonatkozó kézbesítési
kötelezettséget is magában foglalja. Ajánlattevő ajánlatában 1 példányra vonatkozóan adja meg az ajánlatát. A szolgáltatás időtartama:
a szerződés hatályba lépésétől 2021. december 31-ig tartó határozott időtartam. A szolgáltatás mennyisége: maximum havonta 1
alkalommal, maximum 100.000 példány/alkalom a rendelkezésre álló anyagi fedezet függvényében. Az egyes lapszámokra vonatkozó
igényéről Ajánlatkérő értesítésben tájékoztatja a (nyertes) ajánlattevőt. Várhatóan 10 lapszám megrendelésére kerülhet sor, amitől
Ajánlatkérő pozitív és negatív irányban eltérhet, függően a szerződés hatályba lépésének dátumától és a rendelkezésre álló fedezettől.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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 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:
2019.07.01
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:

EKR000710112019

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

SERENITY SOLUTION Kft., 1139 Budapest, Teve Utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.

10344985241

Az ajánlathoz mellékelt nyilatkozatok, dokumentumok, alapján Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, megfelelően igazolta, hogy
nem áll a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alatt, és mint a teljesítésre képes, szakmailag
megbízható gazdasági szereplő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. Az
értékelési szempontok szerinti tartalmi elemek: 1 db példány nettó ajánlati ára,kézbesítéssel (Ft): 25,92

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

SERENITY SOLUTION Kft.
Szöveges értékelés:

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

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:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000710112019

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
SERENITY SOLUTION Kft., 1139 Budapest, Teve Utca 24-28. B. lház. 5. em. 3.

10344985241

Az ellenszolgáltatás összege: 1 db példány nettó ajánlati ára,kézbesítéssel 25,92 Ft. Ajánlata kiválasztásának indokai: a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
szerkesztési feladatok, terjesztési feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
V.2.11) 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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Rosvig Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 3529 Miskolc, Szilágyi Dezső
Utca 28

11383835205

A Kbt. 73.§ (1) d) bekezdése alapján érvénytelen („...az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést.”
), tekintettel arra, hogy a Kbt. 69.§(4) bekezdése szerinti felhívásban előírt szükséges igazolások nem az előírt határidőre
kerültek benyújtásra.

V.2.13) 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:

2019.08.01

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

EKR000710112019

2019.07.31
2019.07.31

2019.08.10

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:
Az eljárás során az alábbi ajánlattevők nyújtottak be még ajánlatot, de ezen ajánlattevők ajánlatának bírálatára – tekintettel a Kbt. 81.
§ (4)- (5) bekezdésében foglaltak alkalmazására – az eljárás során nem került sor: I. Ajánlattevő neve: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft. Székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Ajánlattevő adószáma: 10897706-2-42 1 db példány nettó ajánlati ára
,kézbesítéssel (Ft): 27,43

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

