Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Az ajánlatkérő neve és címe:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Erzsébetváros Önkormányzatának havonta megjelenő, ingyenes lapjának nyomdai kivitelezési feladatainak ellátása és 7. pontban meghatározásra kerülő budapesti telephelyre történő szállítása.
Példányszáma (megjelenő lapszámonként): 40.000.
Főbb paraméterek:
Méret: 210 x 280 mm
Terjedelem: 32 oldal
Papír minőség: 80 g/m2 LEIPA LUX
Nyomás: 4 + 4 szín color
Kötészet: irkatűzve
A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás.
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: –
Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra
és közzétételének napja: –
Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: az eljárást megindító felhívás 2015. március 20-án került
megküldésre az ajánlattevők részére.
Eredményes volt-e az eljárás: nem.
Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján eredménytelen, mivel az ajánlatkérő a szerződés megkötésére, illetve teljesítésére képtelenné vált. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi forrás nettó 24.000.000.- Ft volt, azonban a végleges ajánlattételt követően Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselőtestülete módosította a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) számú önkormányzati rendeletét, melynek során a Nyomdai munkák soron levő előirányzatot lecsökkentette, így jelenleg az
ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi forrás nettó 16.535.433. Ft. A testület döntése az
eljárás során nem volt előre látható, továbbá nem elhárítható, így az ajánlatkérő a szerződés megkötésére, illetve teljesítésére képtelenné vált.
Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: –
A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy) db.
Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Ajánlattevő neve: PHARMAPRESS Nyomdaipari Kft.
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Ajánlattevő székhelye (címe): 2094 Nagykovácsi, Templomkert u. 8.
Az ajánlati ár: 1.940.000.- Ft/lapszám + áfa, azaz egymillió-kilencszáznegyvenezer forint
per lapszám + áfa.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősült, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, továbbá az ajánlattal kapcsolatban egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi
lehetőség esetén részenként): –
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: –
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: –
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: –
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: –
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns.
A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns.
A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem releváns.
A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: nem releváns.
A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: nem releváns.
Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. május 7.
Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. május 7.
Az összegezés módosításának indoka: –
Az összegezés módosításának időpontja: –
A módosított összegezés megküldésének időpontja: –
Az összegezés javításának indoka: –
Az összegezés javításának időpontja: –
A javított összegezés megküldésének időpontja: –
Egyéb információk: –
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