
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya:  

Tekercses kiszerelésű biztonsági thermopapír beszerzése jegyek és bérletek helyben történő 

nyomtatásához. 

 

Mennyisége: 

Teljes mennyiség: 

3 135 000 m + 120% 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

Kbt. Második része alapján, uniós értékhatárt elérő eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési 

eljárás  

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: --- 

 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: --- 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja:  

Eljárást megindító hirdetmény száma: TED 2013/S 174-300299; 2013.09.07. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett 

anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került 

elvonásra, átcsoportosításra: --- 

 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

1 (egy) darab 



 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 

az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként): 

1) Érvényes ajánlatot tevő neve, címe: 

Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 7.) és ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

(1102 Budapest, Halom u. 5.), mint közös ajánlattevők  

 

Alkalmasságuk indokolása: 

A Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 7.) és ANY Biztonsági Nyomda 

Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.), mint közös ajánlattevők ajánlata és hiánypótlása 

alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata a hiánypótlással 

együtt megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, hiánypótlását az előírt határidőben, megfelelően teljesítette. Az 

ajánlatában és hiánypótlásában megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, dokumentáció és 

jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat. 

 

Ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

Értékelési szempont  Megajánlás 

Tekercsek nettó ajánlati ára (nettó Ft/egységár) 

TVM tekercs (nettó forint/egységár) 6,69 nettó forint/egységár = 120420 Ft/tekercs 

Pénztár tekercs (nettó forint/egységár) 6,69 nettó forint/egységár = 20070 Ft/tekercs 

Nagyker tekercs (nettó forint/egységár) 6,71 nettó forint/egységár = 48312 Ft/tekercs 

Jegyraktári tekercs (nettó forint/egységár) 6,73 nettó forint/egységár = 48456 Ft/tekercs 

Szállítási határidő (naptári nap) 16 naptári nap 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi lehetőség esetén részenként): 

      Az ajánlattevő neve: 

  

Az elbírálás 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az alszempontok 

súlyszámai is) 

Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, 

Hunyadi János u. 7.) és ANY 

Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 

Budapest, Halom u. 5.), mint közös 

ajánlattevők 

  Értékelési 

pontszám 

Értékelési pontszám és  

súlyszám szorzata 

  1. Tekercsek nettó ajánlati ára 

(nettó HUF/egységár) 
96 100 9600 

  1.1. TVM tekercs (nettó 

HUF/egységár) 
36 100 3600 

  1.2. Pénztár tekercs (nettó 

HUF/egységár) 
36 100 3600 

  1.3. Nagyker tekercs (nettó 

HUF/egységár) 
8 100 800 



 

1.4. Jegyraktár tekercs (nettó 

HUF/egységár) 
16 100 1600 

2. Szállítási határidő (naptári nap) 4 100 400 

A súlyszámmal szorzott értékelési 

pontszámok összegei 

ajánlattevőnként: 

  
 10000 

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során 

adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100 pont, ahol 100 pont a legjobb, 1 

pont a legrosszabb érték. 

 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012 útmutatója szerint: 

Az 1. és a 2. értékelési részszempont esetén is fordított arányosítással történik a 

dokumentációban részletezettek szerint. 

A 2. részszempont (Szállítási határidő) szerinti ajánlati elem esetében – a Szerződés hatályba 

lépése utána Megrendelő által leadott első Egyedi megrendelés kivételével –, a legkedvezőbb 

szint, amelyre és az annál még kedvezőbb (rövidebb) vállalásokra egyaránt a ponthatár 

felsőhatárával azonos számú pontot (100) ad ajánlatkérő: 1 naptári nap. 

A legkedvezőtlenebb vállalás, amelynél hosszabb nem ajánlható meg: 60 naptári nap. 60 

(hatvan) naptári napnál hosszabb vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Szerződés hatályba lépése után a 

Megrendelő által leadott első Egyedi megrendelés – csak erre az első Egyedi megrendelésre 

vonatkozó – speciális szállítási határideje 45 naptári nap. 

Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlításakor végzett pontszámok számításakor 2 tizedesre 

kerekítve számol, a kerekítési szabályok figyelembe vételével (1–4-ig lefelé, 5–9-ig felfelé 

kerekít). 

 

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

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

A nyertes ajánlattevő neve, címe:  

Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 7.) és ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

(1102 Budapest, Halom u. 5.), mint közös ajánlattevők  

 

Ajánlatának az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

Értékelési szempont  Megajánlás 

Tekercsek nettó ajánlati ára (nettó Ft/egységár) 

TVM tekercs (nettó forint/egységár) 6,69 nettó forint/egységár = 120420 Ft/tekercs 

Pénztár tekercs (nettó forint/egységár) 6,69 nettó forint/egységár = 20070 Ft/tekercs 

Nagyker tekercs (nettó forint/egységár) 6,71 nettó forint/egységár = 48312 Ft/tekercs 

Jegyraktári tekercs (nettó forint/egységár) 6,73 nettó forint/egységár = 48456 Ft/tekercs 

Szállítási határidő (naptári nap) 16 naptári nap 



Ajánlata kiválasztásának indokai: 

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő számára - a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) 

pontja alapján – az összességében legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó ajánlatot a Pátria 

Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 7.) és ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

(1102 Budapest, Halom u. 5.), mint közös ajánlattevők tették. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni:  

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: biztonsági szállítás 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek 

az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 

követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrásaira (is) támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: --- 

 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: --- 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. december 10. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. december 11. 

 

18.* Az összegezés módosításának indoka: --- 

 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: --- 

 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 

21. * Az összegezés javításának indoka: --- 

 

22. * Az összegezés javításának időpontja: --- 

 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 



24.* Egyéb információk: 

Figyelemmel a Kbt. 124. § (8) bekezdésében foglaltakra, a szerződés az írásbeli összegezés 

megküldése napját követően megköthető, tekintettel arra, hogy jelen nyílt közbeszerzési 

eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.  

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 

elbírálási szempontot alkalmazta. 

 


