7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.(székhely: 3700.
Kazincbarcika Eszperantó u.2.)
2. A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés keretein belül „Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
feladatainak ellátása”
Mennyisége: Vállalkozási szerződés keretein belül a Mozaik magazin, és Képes Mozaik összesen 674
400 db. kiadványok, tájékoztatók, plakát összesen 87 800 db, reklámtábla, molinó 70 db/m2,
nyomtatványok, egyéb nyomdaipari termékek 13 558 db/tömb, Számlák, felszólítások, boríték 278
400 db készítése valamint a mozaik magazin és a tájékoztatók 61 alkalommal,összesen 759 200 db
tájékoztató terjesztése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A megadott
mennyiségektől -40%-al való eltérés lehetséges.
3. A választott eljárás fajtája: VI. fejezet szerinti általános egyszerű eljárás.
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti
eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás:
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:----5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 1 ajánlat
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

1. Az ajánlattevő neve:
Litoplan Kft.
Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 3700 Kazincbarcika, Mátyás Király u. 56/b
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség
esetén részenként):

Az elbírálás
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
A részszempontok
Értékelési
Értékelési
Értékelési
súlyszámai
pontszám
pontszám
pontszám és
(adott esetben az Értékelési
Értékelési és
Értékelési és
súlyszám
alszempontok
pontszám
pontszám súlyszám pontszám súlyszám
szorzata
súlyszámai is)
szorzata
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
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összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
(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 a ponthatár megadása:
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:
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -------

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
1. Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye:

Litoplan Kft.
3700 Kazincbarcika, Mátyás Király u. 56/b

Kiválasztásának indoka: Az ajánlatkérő számára legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó
ajánlatott tette az Ajánlattevő.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: --------Kiválasztásának indoka:
9. * A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k
közreműködik/közreműködnek:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ----b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:-----10. * A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg
nem haladó mértékben szerződést köthet:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:---------

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --------11.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
12. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2011. november 19.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2011. november 29.
13. * Egyéb információk:
14. * Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja:
15. Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre, illetőleg felhívásra és közzétételének/megküldésének
napja: Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.(székhely: 3700. Kazincbarcika Eszperantó u.2.)
mint ajánlatkérő, 2011. október 06.-án közbeszerzési eljárás megindítására Vállalkozási szerződés
keretein belül „Nyomdai kivitelezési szolgáltatások feladatainak ellátása” tárgyú ajánlattételi
felhívást tett közzé, a Kbt. VI. fejezet 249 § (1) bekezdés alapján. Mely 2011/10/14.-én a
közbeszerzési értesítő 120/2011 –s számában megjelent
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16. Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének időpontja:
2011. november 18.
17. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2011. november 18.
18.* Az összegezés javításának indoka:
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.

_____________________
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
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