ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001106732018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

SZTE nyomdai szolgáltatás

Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szegedi Tudományegyetem

EKRSZ_
95571285

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

HU333

NUTS-kód:

6720

Ország:

Magyarország

Dugonics Tér 13

Egyéb cím adatok:

Fülöpné Zimacsek

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

zimacsek.aniko@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Anikó

+36 62545857

Fax:

+36 62545073

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

szabo.attila@electool.com

Internetcím(ek)

EKR001106732018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

Magyarország

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Szabó
Telefon:

Attila
+36 202364592

István
Fax:

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.electool.com

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
SZTE nyomdai szolgáltatás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem egyes nyomdai előkészítési és kivitelezési szolgáltatásainak megrendelésére,
keret megállapodásos eljárás keretében az alábbi 3 részajánlati körben: 1. Konkrét nyomdai és grafikai igények közvetlen
megrendelése keretmegállapodás alapján 2. Nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkák beszerzése keretmegállapodás
alapján verseny újranyitás keretében 3. Klinikai és belső használatú egészségügyi nyomtatványok (A felhívásban az ajánlati részek
megnevezése, a karakter korlátozásra tekintettel rövidítve került rögzítésre) Ajánlatkérő (AK) részajánlati körönként külön-külön
meghatározta a nyomdai termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások részletes specifikációját a közbeszerzési dokumentumokban.
AK-nál az eljárás hivatkozási száma: 80/K/2018/SZTE

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2018/S 247-569621

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

249

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 - Konkrét nyomdai és grafikai igények*

EKR001106732018

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

1.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 72/b

12934245206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 419 132 336,5 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep Telep 4

11393982206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 130 061 711,4 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Generál Nyomda Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi Út 11/h.

11911124206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 174 031 743 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Innovariant Nyomdaipari Kft.
Szöveges értékelés:

Generál Nyomda Kft.

EKR001106732018

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep Telep 4

11393982206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 130 061 711,4 Ft Indoklás: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó
érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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:

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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Nyomdai előkészítési és kivitelezési munkák*

A szerződés száma:

2.

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

EKR001106732018

Igen

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Hunyadi János Út 7

10728350243

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 52 881 218 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 72/b

12934245206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 51 976 158 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep Telep 4

11393982206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 25 517 577,5 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Generál Nyomda Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi Út 11/h.

11911124206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 39 610 900 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Innovariant Nyomdaipari Kft.
Szöveges értékelés:

Generál Nyomda Kft.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

EKR001106732018

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Hunyadi János Út 7

10728350243

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 52 881 218 Ft Indokolás: Érvényes ajánlatot nyújtottak be, amelynek
alapján a keretmegállapodásos partnerként kiválasztásra került.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 72/b

12934245206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 51 976 158 Ft Indokolás: Érvényes ajánlatot nyújtottak be, amelynek
alapján a keretmegállapodásos partnerként kiválasztásra került.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Grafikai tervezés és kiadványszerkesztés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Mihályi Csaba EV, asz: 71950792-1-26
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
Mihályi Csaba EV, asz: 71950792-1-26

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep Telep 4

11393982206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 25 517 577,5 Ft Indokolás: Érvényes ajánlatot nyújtottak be, amelynek
alapján a keretmegállapodásos partnerként kiválasztásra került.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Generál Nyomda Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi Út 11/h.

11911124206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 39 610 900 Ft Indokolás: Érvényes ajánlatot nyújtottak be, amelynek
alapján a keretmegállapodásos partnerként kiválasztásra került.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

EKR001106732018

Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

3 - Klinikai és belső használatú eü-i nyomtatványok*

A szerződés száma:

3.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

6

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Hunyadi János Út 7

Adószáma
10728350243

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 5 539 859,81 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft., 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sgt. 72/b

12934245206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 3 089 443,3 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Goldprint Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., 6723 Szeged, Lugas Utca 5/A

EKR001106732018

10683778206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 1 603 920 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep Telep 4

11393982206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 2 110 731 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Generál Nyomda Kft., 6728 Szeged, Kollégiumi Út 11/h.

11911124206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 13 974 200 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

Gyomai Kner Nyomda Zrt., 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Út 10-12.

11048572224

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 7 567 927 Ft Indokolás: − ajánlatuk megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, − az ajánlatukkal szemben nem állnak fenn a Kbt.
73. §-a szerinti érvénytelenségi okok, − velük szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Pátria Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

E-press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

Goldprint Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.
Szöveges értékelés:

Innovariant Nyomdaipari Kft.
Szöveges értékelés:

Generál Nyomda Kft.
Szöveges értékelés:

Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Goldprint Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., 6723 Szeged, Lugas Utca 5/A

EKR001106732018

10683778206

Összehasonlítás érdekében kalkulált nettó ajánlati ár: 1 603 920 Ft Indokolás: A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó
érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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:

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:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.04.25

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

EKR001106732018

2019.04.24
2019.04.24

2019.05.04
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