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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Nyomdaipari termékek előállítása és szállításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (
hirdetménnyel induló) - EKR000078012020
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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

Keretszerződés „Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása” tárgyban Jelen közbeszerzési eljárás egyedi nyomdaipari termékek 
előállítására és szállítására irányul. Keretösszeg megjelölése: nettó 36 millió Ft Ajánlatkérő a teljes keretösszeg 50 %-ának (ötven 
százalékának) – azaz nettó 18.000.000,- Ft (nettó tizennyolcmillió forint) – erejéig vállal lehívási kötelezettséget. Ajánlatkérő a „lehívási
kötelezettséggel” érintett összegen felüli, a teljes keretösszeg 50 %-a (ötven százaléka) – azaz nettó 18.000.000,- Ft (nettó 
tizennyolcmillió forint) – erejéig (a keretösszeg opciós része) jogosult további eseti megrendelések leadására. Tájékoztató (elbírálási 
célú) mennyiség: Kód; Név; Elbírálás célú mennyiség; Nyomtatvány típusa: 1; Főtanúsítvány (perszonalizált); 130 000 garnitúra (1.+2. 
példány); szigorú számadású, egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány 1; Főtanúsítvány (biankó); 25 000 garnitúra (1.+2. példány
); szigorú számadású nyomtatvány 11; Lakástanúsítvány (perszonalizált); 250 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású, 
egyedi adatokkal perszonalizált nyomtatvány 11; Lakástanúsítvány (biankó); 61 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású 
nyomtatvány 20; Második értesítés nyomtatvány; 140 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány 21; Szolgáltatás 
meghiúsulása; 50 000 lap; egyéb nyomtatvány 24; Első értesítés hirdetmény; 100 000 lap; egyéb nyomtatvány 25; Első értesítés 
hirdetmény; 100 000 lap; egyéb nyomtatvány 30; Figyelemfelhívás; 35 000 garnitúra (1.+2. példány); szigorú számadású nyomtatvány 
32; Életveszély matrica; 3 000 db; egyéb nyomtatvány 33; 2020-as kéménymatrica; 650 000 db; egyéb nyomtatvány 37; Alu matrica; 
360 000 db; egyéb nyomtatvány 40; Kéményfelvételezési lap; 7 000 lap; egyéb nyomtatvány 41; Nyilatkozatvázlat; 19 000 lap; egyéb 
nyomtatvány 42; Munkalap-munkaigazolás; 19 000 garnitúra (1.+2.+3. példány); szigorú számadású nyomtatvány 43; Műszaki 
felülvizsgálati kézirat; 70 000 lap; egyéb nyomtatvány 44; Terhelési vázlat; 70 000 lap; egyéb nyomtatvány 45; Aláírásgyűjtő ív; 7 000 
lap; egyéb nyomtatvány 51; Megrendelő - kivitelezői nyilatkozat; 4 000 lap; egyéb nyomtatvány 52; Megrendelő - pótellenőrzés; 2 000 
lap; egyéb nyomtatvány 54; Tulajdonosi nyilatkozat és meghatalmazás nyomtatvány; 1 000 lap; egyéb nyomtatvány 56.; Megrendelő - 
eseti kéményellenőrzés; 2 000 lap; egyéb nyomtatvány 60; Nyilatkozat hitelesítő matrica; 20 000 db; szigorú számadású, biztonsági 
elemmel ellátott nyomtatvány 61; Céges ragasztószalag [20 mm-es]; 192 db; egyéb nyomtatvány 62; Céges ragasztószalag [50 mm-es];
144 db; egyéb nyomtatvány 71; Műszaki vizsgálati matrica [zöld]; 15 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott 
nyomtatvány 71; Műszaki vizsgálati matrica [piros]; 15 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány 80; 
Boríték LC6; 14 400 db; egyéb nyomtatvány 80; Boríték LC5; 14 650 db; egyéb nyomtatvány 80; Boríték TC4; 14 650 db; egyéb 
nyomtatvány 80; Boríték LA4 ablakos; 176 471 db; egyéb nyomtatvány 80; Boríték LA4; 8 000 db; egyéb nyomtatvány 90; 
Tüzelőberendezés matrica; 40 000 db; szigorú számadású, biztonsági elemmel ellátott nyomtatvány 99; Kéményseprő-ipari nyilatkozat;
6 600 garnitúra (3x2 lap); szigorú számadású nyomtatvány Név; Elbírálás célú mennyiség; Nyomtatvány típusa: Családi házas 
ügyféltájékoztató levél gyártása és borítékolása; 110 000 levél (levél+boríték+borítékolás); egyedi adatokkal perszonalizált 
nyomtatvány Társasházas ügyféltájékoztató levél gyártása és borítékolása; 250 000 levél (levél+boríték+borítékolás); egyéb 
nyomtatvány csekkes számlalevél (Magyar Posta által elfogadott formátumban); 118 000 db; egyéb nyomtatvány A szerződés 
teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet 
tartalmazza. A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Nyomdaipari termékek előállítása és szállítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

CODEX Értékpapírnyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési 
Dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 
érvényes ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának és ajánlata érvényességének megállapítása az ajánlat keretében 
benyújtott nyilatkozatok, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
tételes igazolások alapján történt. Értékelési szempont szerinti tartalmai elem: Ajánlati ár (nettó Ft): nettó 62 803 556,36 Ft

10220216213CODEX Értékpapírnyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2092 Budakeszi, 
Szüret Utca 5

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési 
Dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 
érvényes ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának és ajánlata érvényességének megállapítása az ajánlat keretében 
benyújtott nyilatkozatok, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
tételes igazolások alapján történt. Értékelési szempont szerinti tartalmai elem: Ajánlati ár (nettó Ft): nettó 34 242 770,5 Ft

10793509244ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Magyarország 1102 Budapest, Halom Utca 5.

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

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:

25A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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Érvénytelenség indoka: Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mivel a tételes igazolások 
benyújtásának elmulasztása miatt az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést.

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

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:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti „legalacsonyabb ár” értékelési szempont alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevő az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban
és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának és ajánlata érvényességének megállapítása 
az ajánlat keretében benyújtott nyilatkozatok, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (
4) bekezdése szerinti tételes igazolások alapján történt.

10793509244ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Magyarország 1102 Budapest, Halom Utca 5.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására egyáltalán nem nyújtott be tételes igazolást a kijelölt 
határidővel bezárólag. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mivel a tételes igazolások 
benyújtásának elmulasztása miatt az ajánlattevő nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést.

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

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)

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:

20 mm-es és 50 mm-es céges ragasztószalag gyártása, borítékok gyártása, alumínium szalag gyártása, alumínium matrica 
riccelése

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Adószám: 10647745-2-43, 
Papírárugyártó Kft., 1101 Budapest, Üllői út 120., 3. ép. 3. lház 3. em. 64., Adószám: 23317974-2-42,
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V.2.10) pont folytatása karakterkorlátra tekintettel: ELMATIT Kft., 1151 Budapest, Mélyfúró utca 2/c., Adószám: 10325029-2-42, 
Mizsepack Nyomdaipari Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 3., Adószám: 10464430-2-03 IV.2.1) pont kiegészítése, pontosítása: A 
hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1922/2020

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:

A moratórium lejárata a Kbt. 48. § (3) és (5) bekezdése figyelembe vételével került meghatározásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.16Lejárata:2020.03.05Kezdete:

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:

2020.03.05

2020.03.05




