1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány u. 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt., Beszerzési Osztály, dr. Kovács Krisztián
osztályvezetı
E-mail:
kovacs.krisztian@diakhitel.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Ország:
HU
Telefon:
06/1-224-9683

Fax:
06/1-224-9673

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241.
§ b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3 .) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): egyéb hitelnyújtás

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
A Diákhitel Központ Zrt. marketingkommunikációs tevékenységéhez szükséges nyomdai
termékek és egyéb irodai nyomdai termékek, valamint diákigazolvány-tokok elıállítása
vállalkozási szerzıdés keretében.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik a leginkább megfelel a szerzıdés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérı által meghatározott
követelményeknek
megfelelıen

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel

Szolgáltatási kategória száma
15
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye
1027 Budapest, Csalogány u.
9-11. szám
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése [ ]
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerzıdések [ ]
II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Tárgyalásos
II.1. 5) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A Diákhitel Központ Zrt. marketingkommunikációs tevékenységéhez szükséges nyomdai
termékek és egyéb irodai nyomdai termékek, valamint diákigazolvány-tokok elıállítása
vállalkozási szerzıdés keretében.
1. RÉSZ: Papíralapú, marketing célú anyagok gyártása. A Diákhitel Központ Zrt.

marketingkommunikációs tevékenységéhez szükséges papír alapú nyomdai termékek
elıállítása vállalkozási szerzıdés keretében 2011. június 30. napjáig. 1.333.300 darab
/+25,18%, azaz összesen a garantált és opcionális mennyiség: 1.669.000 darab papír alapú
nyomdai termék elıállítása és leszállítása.
1. Plakát nyomdai elıállítása
1.1. Garantált megrendelés:
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Mennyiség: összesen 7000+3000+3*6.500= 29.500 db
Méret: A/4 (5 szállítás, mindannyiszor a Megrendelı által megadott más-más kreatívval)
Anyag: 200 g-os fényes mőnyomó papír
Szín: 4+0 szín (egy oldalán nyomott!)
1.2. Opcionális megrendelés:
ami azt jelenti, hogy ajánlatkérı nem köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben
rendel, úgy a megadott opciós mennyiségen belül legalább 1*2000 darabot A4 plakátból,
1*300 darabot A3 plakátból, 1*300 darabot B1 plakátból rendel egyszerre.
- A4-es plakát: (egyféle kreatívval)
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Darabszám: maximum 5.000 db.,
Méret: A/4
Anyag: 200 g-os fényes mőnyomó papír
Szín: 4+0 szín (egy oldalán nyomott!)
- A3-as plakát:
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Darabszám: maximum 4*300 db.
Méret: A/3 (max. 4 szállítás, mindannyiszor a Megrendelı által megadott más-más
kreatívval)
Anyag: 200 g-os fényes mőnyomó papír
Szín: 4+0 szín (egy oldalán nyomott!)
- B1-es plakát: (max. 4 szállítás, mindannyiszor a Megrendelı által megadott más-más
kreatívval, kifutó grafikával)
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Darabszám: maximum 4*300 db.
Méret: B/1
Anyag: 200 g-os fényes mőnyomó papír
Szín: 4+0 szín (egy oldalán nyomott!)
2. Szórólapok nyomdai elıállítása
2.1 Általános szórólap
Garantált megrendelés
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
darabszám: 450.000 db.
Formátum: dupla LA4 (azaz 210*200 mm, középen hajtva)
Terjedelem: 2+2 oldal
Szín: 4+4 szín (minden oldalán nyomott!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Csomagolás: 250 db/csomag

2.2. Regisztrációs szórólap
Garantált megrendelés:
Szövegtördelés szükséges!
Darabszám: 100.000 db.
Formátum: LA4 (azaz 210*100 mm)
Terjedelem: 2 oldal
Szín: 2+2 szín (mindkét oldalán nyomott!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Csomagolás: 500 db/csomag
2.3. Speciális szórólapok opcionális megrendelés: ami azt jelenti, hogy ajánlatkérı nem
köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben rendel, úgy a megadott opciós
mennyiségen belül legalább 1*20.000 darab speciális szórólapot egyszerre.
A speciális szórólapokból összesen 2 különféle készülhet darabonként maximum 100.000
pl.-ban és a grafika kifutó.
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Formátum: LA4 (azaz 210*100 mm, két különféle kreatívval)
Darabszám: 2-ször egyenként maximum 100.000 db.
Terjedelem: 2 oldal
Szín: 4+4 szín (mindkét oldalán nyomott!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Opcionális megrendelés
2.4. Ügyfélszórólapok és egyéb szórólapok
2.4.1. Törlesztı-szórólap I.
Garantált megrendelés:
Szövegtördelés szükséges!
Darabszám: 165.000 db.
Formátum: LA4 (azaz 210*100 mm!)
Terjedelem: 2 oldal
Szín: 2+2 szín CMYK (mindkét oldalán nyomott!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Kötészet: szabadlap, méretre vágva
Csomagolás: 500 db/csomag
2.4.2. Törlesztı- szórólap II.
Garantált megrendelés:
Szövegtördelés szükséges!
Darabszám: 165.000 db.
Formátum: LA4 (azaz 210*100 mm!)
Terjedelem: 2 oldal
Szín: 2 + 2 szín CMYK, mindkét oldalán nyomott!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Kötészet: szabadlap, méretre vágva
Csomagolás: 500 db/csomag
2.4.3. Folyósítás alatti, félévkezdı - szórólap III.
Garantált megrendelés:
Szövegtördelés szükséges!

Darabszám: 110.000 db.
Formátum: dupla LA4 (azaz 210*200 mm, középen hajtva!)
Terjedelem: 4 oldal
Szín: 2 + 2 szín CMYK, minden oldalán nyomott!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Kötészet: szabadlap, 1 x hajtva
Csomagolás: 500 db/csomag
2.4.4. Regisztrációs levél-IV.
Garantált megrendelés:
Szövegtördelés szükséges!
Darabszám: 150.000 db.
Formátum: A4 (azaz 210*294 mm!)
Terjedelem: 1 oldal
Szín: 1 + 0 szín egyik oldalán nyomott!)
Papír: 80 g/m2 offsett papír
Csomagolás: 500 db/csomag

2.4.5. Törlesztı (végzıs) - szórólap V.
Garantált megrendelés:
Szövegtördelés szükséges!
Darabszám: 160.000 db.
Formátum: LA4 (azaz 210*100 mm!)
Terjedelem: 2 oldal
Szín: 2 + 2 szín CMYK, mindkét oldalán nyomott!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Kötészet: szabadlap, méretre vágva
Csomagolás: 500 db/csomag
2.4.6. Egyéb- szórólap opcionális megrendelés: ami azt jelenti, hogy ajánlatkérı nem
köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben rendel, úgy a megadott opciós
mennyiségen belül legalább 1*20.000 darab egyéb szórólapot rendel egyszerre.
Formátum: LA4 (azaz 210*100 mm!)
Szövegtördelés szükséges!
Darabszám: maximum 110.000 db.
Terjedelem: 2 oldal
Szín: 2 + 2 szín CMYK, mindkét oldalán ugyanaz a két szín szerepel!)
Papír: 150 g/m2 matt mőnyomó papír
Kötészet: szabadlap, méretre vágva
Csomagolás: 500 db/csomag
3. A Diákhitel Központ kiadványainak nyomdai elıállítása
3.1. Éves statisztikai kiadvány
Garantált megrendelés:
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
- magyar nyelvő 3500 darab
- angol nyelvő 300 darab
Méret: A/4 formátum, 20 (16+4) oldalas
Anyag: - borító: 300 gr. matt mőnyomó, egyik oldalán fóliázva(matt)

- belív: 200 gr. matt mőnyomó, minden oldalon lakkozva!
Szín: 4+4 szín + minden oldalon lakkozva
Kötészet: irkatőzés
3.2. Céges kiadvány
Opcionális megrendelés:
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
- magyar nyelvő 3500 darab
- angol nyelvő 300 darab
Méret: A/4 formátum 12 (8+4) oldala
Anyag: - borító: 300 gr. matt mőnyomó, egyik oldalán fóliázva(matt)
- belív: 200 gr. matt mőnyomó, minden oldalon lakkozva!
Szín: 4+4 szín + minden oldalon lakkozva
Kötészet: irkatőzés
4. kiskáté elıállítása
4.1. Banki kiskáté elıállítás opcionális megrendelés: ami azt jelenti, hogy ajánlatkérı nem
köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben rendel, úgy a megadott opciós
mennyiségen belül legalább 3000 darab banki kiskátét rendel egyszerre.
Opcionális megrendelés
Szövegtördelés szükséges!
példányszáma: maximum 6.000 db
- mérete: kétoldalas A4
- papírja: matt, mőnyomó, minimum 350 gr-os, mindkét oldalán fóliázva
- szín: 2+2 CMYK, mindkét oldalán ugyanaz a két szín szerepel!)
4.2. Engedményezési kiskáté elıállítás opcionális megrendelés: ami azt jelenti, hogy
ajánlatkérı nem köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben rendel, úgy a
megadott opciós mennyiségen belül legalább 500 darab engedményezési kiskátét rendel
egyszerre.
Opcionális megrendelés
Szövegtördelés szükséges!
példányszáma: maximum 1.000 db
- mérete: kétoldalas A4
- papírja: matt, mőnyomó, minimum 350 gr-os, mindkét oldalán fóliázva
- szín: 2+2 CMYK
5. Üdvözlılapok, meghívók legyártása opcionális megrendelés: ami azt jelenti, hogy
ajánlatkérı nem köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben rendel, úgy a
megadott opciós mennyiségen belül legalább 500 darab üdvözlı lapot, meghívót rendel
egyszerre.
Opcionális megrendelés
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
- példányszáma: maximum 1.000 db (egyféle és legfeljebb 2 oldal)
- mérete: normál levelezı lap, azaz A/6-os méret (normál borítékba beleférjen- vagyis 1 db
A4-es lapból 4 db. meghívó jön ki, a meghívó mérete: 105*148,5 mm)
- papírja: matt, mőnyomó, minimum 200 gr-os,
- szín: 4+4
6. Dossziék nyomása, opcionális megrendelés: ami azt jelenti, hogy ajánlatkérı nem

köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben rendel, úgy a megadott opciós
mennyiségen belül legalább 250 darab dossziét rendel egyszerre.
Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott, adott szabásmintájú (nem egyedileg gyártott)
reprezentatív minıségő, fehér alapszínő, legalább 5 mm-es gerincő három oldalán
behajtható (ún. pelenkás) dosszié nyomása.
Opcionális megrendelés
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Példa a reprezentatív minıségő dossziéra:
Méret: 520x390 mm
Terjedelem: 2 oldal, 4+0 szín,
Anyag: Colotech 250 g
Kötészet: 2 oldalon matt fóliázva, stancolva, összeállítva
Megrendelendı mennyiség: maximum 500 db.
7. Névjegy kártyák legyártása opcionális megrendelés: ami azt jelenti, hogy ajánlatkérı
nem köteles az opcionális tételbıl rendelni, de amennyiben rendel, úgy a megadott opciós
mennyiségen belül legalább 500 db (5 fı=5*100db) névjegyet rendel egyszerre.
Opcionális megrendelés
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
- példányszáma: maximum 60*100 db= 6.000 db.
- mérete: 90*50 mm
- papírja: matt, mőnyomó, minimum 300 gr-os, egyik oldalán matt fóliázva,
- szín: 2+0 (CMYK)
A fenti nyomdai szolgáltatásra vonatkozóan a tördelés, nyomdai elıkészítésre vonatkozó
rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A tördelést igénylı
nyomtatványok alapanyagát Microsoft Office Word file formátumban adja át Ajánlatkérı.
2. RÉSZ: Diákigazolvány-tokok gyártása: a Diákhitel Központ Zrt.
marketingkommunikációs tevékenységéhez szükséges diáktokok gyártása 2010. augusztus
27-i szállítással: 200 000 darab.
1 Diákigazolvány-tok (egyetemista) gyártása
Garantált megrendelés
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Darabszám: 100.000 db.
Anyaga: 300 µm lágyított PVC
Méret: 190 x 60 mm
Nyomtatás: 4+0 c ofszet nyomtatással
2. Diákigazolvány-tok (középiskolás) gyártása
Garantált megrendelés
Tördelés nem szükséges, nyomdakész anyag kerül átadásra!
Darabszám: 100.000 db.
Anyaga: 300 µm lágyított PVC
Méret: 190 x 60 mm
Nyomtatás: 4+0 c ofszet nyomtatással
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben)

Fı tárgy 79821000-5
II.2) A SZERZİDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerzıdés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes
szerzıdést, részt és opciót beleértve; az egyes szerzıdésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás
eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA
nélkül

ÁFÁval

[x]

[]

Érték (arab számmal) 9429008 Pénznem HUF

ÁFA
(%)

,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos
[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
[ ] Gyorsított tárgyalásos
[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
[ ] Nyílt

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos
[ ] Elıminısítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a
Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
igen [ ] nem [ ]
III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [x] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]
III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]
III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta
választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
igen [ ] nem [x]
III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi
felhívás/ajánlattételi felhívás

[x] Idıszakos elızetes [ ]
összesített
tájékoztató

Elıminısítési
hirdetmény

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [x]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat [ ] a következı részszempontok alapján

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

[]

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
III.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HLben? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉben? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás [x] VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 15851 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/14 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A SZERZÕDÉS SZÁMA: 1 MEGNEVEZÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
IV.1) A SZERZİDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDİPONTJA: 2010/07/26 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 11
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVİ NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft
Postai cím:
Róna u. 120-122.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1149

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

IV.4) A SZERZİDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
ÁFA
nélkül
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott
esetben)

ÁFÁval

[x]

[]

Érték (arab számmal) 5 409 008 Pénznem

[x]

[]

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab
számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat(arab számmal) Pénznem

[]

[]

ÁFA
(%)

,

Érték (arab számmal) 6000000 Pénznem HUF
Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege
,
,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍNŐSÍTHETİ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZİDÉS
TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók igénybevételével történı
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Arány (rész): , (%)
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Nem
ismert [x]
A szerzıdés alvállalkozók, illetve erıforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történı teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6) A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott
tett? igen [ ] nem [x]
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? igen [ ] nem [x]
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A SZERZÕDÉS SZÁMA: 2 MEGNEVEZÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
IV.1) A SZERZİDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDİPONTJA: 2010/07/26 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 1
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVİ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Állami Nyomda Nyrt
Postai cím:
Halom utca 5.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1102

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

IV.4) A SZERZİDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
ÁFA
nélkül
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott
esetben)

ÁFÁval

ÁFA
(%)

[x]

[]

,

Érték (arab számmal) 4 020 000 Pénznem HUF

[x]

[]

,
,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab
számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat(arab számmal) Pénznem

[]

[]

Érték (arab számmal) 4500000 Pénznem HUF
Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍNŐSÍTHETİ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZİDÉS
TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók igénybevételével történı
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Arány (rész): , (%)
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Nem
ismert [ ]
A szerzıdés alvállalkozók, illetve erıforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történı teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott
tett? igen [ ] nem [x]
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? igen [ ] nem [x]
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A SZERZİDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási adatot:
V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés idıpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/07/06 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzıdéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2. 3) A nyertes ajánlattevınek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minısítése
mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [x] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]
mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [x]
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több ----------------nyertes ajánlattevı volt, ajánlattevınként több használandó)
V.2. 4) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe,
valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Demax Mővek Nyomdaipari Kft.
Cím:
1151 Budapest, Székely Elek utca 11.
Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) 5 524 807 Pénznem HUF

ÁFA
nélkül

ÁFÁval

ÁFA
(%)

[x]

[]

,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több ----------------

nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
V.2.5) Az ajánlattevık neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetısége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevık neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
Demax Mővek Nyomdaipari Kft. (név) 1151 Budapest, Székely Elek utca 11. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Állami Nyomda Nyrt. (név) 1102 Budapest, Halom utca 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Pátria Nyomda Zrt. (név) 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
CODEX Értékpapírnyomda Zrt. (név) 2092 Budakeszi, Szüret u. 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
OOK-Press Kft. (név) 8200 Veszprém, Pápai u. 37/a. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
RGB Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (név) 8360 Keszthely, Ifjúság u. 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Printerház Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (név) 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
(cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Palatia Nyomda és Kiadó Kft. (név) 9026 Gyır, Viza u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft (név)
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. (név) 2901 Komárom, Igmándi út 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Raszter Printer Kft. (név) : 1131 Budapest, Gyöngyösi út 87/b. (cím)
HU (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevık számától függıen több használandó)
------------------------------Részajánlattétel lehetısége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 12 (arab
számmal)
V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntıbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/07/08 (év/hó/nap)

