14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth L. tér 1-3.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1055

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Az Eladó feladata a felsorolt időszaki kiadványok 2018. január 1. és 2018. december 31.
között megjelenő számainak beszerzése, folyamatos szállítása, valamint a kapcsolódó
következő szolgáltatások teljesítése:
- a kiadványokkal kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatás,
- a papírformátumú megrendeléssel ingyenesen megszerezhető elektronikus, teljes szövegű
változat hozzáférésének a biztosítása, a hozzáférési információk megosztása,
- teljes szövegű ingyenes online szolgáltatásnak minősül az a szolgáltatás, amely
szolgáltatásnak a tárgyévre (2018) vonatkozó tartalma ingyenesen érhető el, függetlenül
attól, hogy a tárgyévnél korábbi tartalma (archívuma) ingyenes-e vagy előfizetéshez kötött.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Az időszaki kiadványok mennyisége: 128 féle cím, a papír alapú példányok mennyisége
összesen 339 pld, az ingyenes online kiadványok száma 2 db, kedvezményesen
megvásárolható kombinált kiadvány: 0 db.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Az ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Része szerinti eljárást alkalmazott.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Egyszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján.
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd
alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

esetén

az

eljárás

A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Második Részben foglalt szabályok által nem kötött,
önálló eljárási szabályok alkalmazásával került sor, az egyszakaszos tárgyalásos eljárás
lefolytatásának szabályai az eljárást megindító felhívásban kerültek közzétételre.
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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14577/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást
megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság
tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében
tett intézkedések ismertetése: -IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának
indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka: -V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Belföldi időszaki
kiadványok beszerzése (684/2017)
Az eljárás eredményes volt X
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ -V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe, adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Név: Magyar Posta Zrt.
2

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
Adószám: 23927645-2-41
Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő igazolta, hogy az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele legalább 6 000 000 HUF, és az eljárást megindító felhívás feladása napjától
visszafelé számított három év alatti időszaki kiadványokra vonatkozó szállításainak
nagyságrendje legalább 6 000 000 Ft.
Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleme, a legalacsonyabb ár: 9 273 749.- Ft + ÁFA
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az V.1.3. pont szerint.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
Az ajánlat értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár, ezért a táblázat kitöltésére nem
kerül sor.
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

A
részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben az pontszám
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:--2
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
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szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:-- 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Név: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.,
Adószám: 23927645-2-41
Ellenszolgáltatás: 9 273 749.- Ft + ÁFA
Az ajánlat kiválasztásának indoka: az ajánlat érvényes, és az ajánlati ár megfelelő az
ajánlatkérő számára.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe,
adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

X nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -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: -V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:-V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: -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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k)
által tett intézkedések ismertetése: -VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/11/22)
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/11/22)
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:
A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján kerül sor, a Kbt. 131. §
(e) bekezdése nem kerül alkalmazásra.
______________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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