15. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez30

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1055

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Nyomdai

(700/2018.)

szolgáltatások végzése az Országgyűlés Hivatala részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az Országgyűlés Hivatala 29-féle kiadványának nyomdai előállítása és kiszállítása a műszaki
leírásban meghatározott követelmények szerint.
A műszaki leírásban rögzített kiadványok mennyisége a szerződés teljesítésének időtartama
alatt várható mennyiségként került megjelölésre, a teljes mennyiség megrendelésére az
ajánlatkérő nem köteles. Ajánlatkérő nem garantálja az egyenletes feladatkiadást. Az egyes
kategóriákban történő megrendelések mennyisége előre nem definiálható.
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV): 79821000-5 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Az ajánlatkérő a Kbt. III. részét

XVII. fejezetét alkalmazta.
Kbt. III. rész XVII. fejezet, 113. § (1) – (2) bekezdése szerinti,
összefoglaló tájékoztatással induló kétszakaszos tárgyalásos eljárás került alkalmazásra.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

A Kbt. 114. § (5) bekezdése szerint tárgyalásos eljárás bármely esetben alkalmazható.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 2018/01/15
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások végzése az Országgyűlés Hivatala részére
A részvételi szakasz eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [2 ]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:

1.

Alföldi Nyomda Zrt. (4027 Debrecen, Böszörményi út 6.) adószám: 11147729-2-09

2. Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) adószám: 10728350-2-43
A részvételre jelentkezők alkalmasságának indokolása: A részvételre jelentkezők a Kbt. 114.
§ (2) bekezdése alapján nyilatkoztak arról, hogy megfelelnek a közbeszerzés tárgyára
vonatkozóan előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai követelményeknek. A
benyújtott részvételi jelentkezések érvényesek, azok minden szempontból megfelelnek a
részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Az eljárás részvételi szakaszában – a Kbt. 73. § (3) bekezdésével összhangban – nem került
sor ajánlat benyújtására.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka: V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:

1.

Alföldi Nyomda Zrt. (4027 Debrecen, Böszörményi út 6.) adószám: 11147729-2-09

2. Pátria Nyomda Zrt. (1117 Budapest, Hunyadi János út 7.) adószám: 10728350-2-43

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/02/02
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/02/05
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) További információk: 2
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

