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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Megszemélyesített adóigazolványok beszerzése(2020)

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

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:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU

Dr.

Simonyi

simonyi.mariann@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Mariann
+36 14125824

Fax:

+36 14125819

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
18446270

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

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 122-124.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Bendik

kbm@eszker.eu

Telefon:

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.nav.gov.hu

2020.01.24 22:13:57

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Megszemélyesített adóigazolványok beszerzése(2020)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
350.000 db megszemélyesített adóigazolvány (Plasztik, kártya formátumú a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet szerinti biztonsági
okmány gyártása és lézergravírozás útján történő megszemélyesítése.)

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

Nemzeti Kbt. 113. § 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.10.15
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
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

A beérkezett ajánlatok száma:

2

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

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., 1102 Budapest, Halom Utca 5.

10793509244

Az ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft): nettó 20.335.000,-Ft. A
minimumként elvárt 20.000 db-on felül vállalt heti gyártási volumen (min. 0 db – max. 20.000 db): 20.000 db. Az alkalmasság
indokolása: ajánlata mind az előzetes igazolások, mind a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint benyújtott igazolás alapján megfelel az
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítésére
alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.Az Ajánlattevő által megajánlott „Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft)” az
Ajánlatkérő részére rendelkezésre álló fedezetből teljesíthető.

Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1055 Budapest, Markó Utca 13-17.

10829767244

Az ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft): nettó 34.650.000,-Ft. A
minimumként elvárt 20.000 db-on felül vállalt heti gyártási volumen (min. 0 db – max. 20.000 db): 20.000 db. Az alkalmasság
indokolása: ajánlata az előzetes igazolások alapján megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmának,
a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és a lekérdezések alapján kizáró
okok hatálya alatt nem áll, az előzetes igazolások alapján érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

10000

Szöveges értékelés:

1. Bírálati szempont: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft). Megajánlás: nettó 20.335.000,-Ft, Súlyszám:80,
Pontszám:100,Pontszám x súlyszám:8000, 2. Bírálati szempont: A minimumként elvárt 20.000 db-on felül
vállalt heti gyártási volumen (min. 0 db – max. 20.000 db). Megajánlás: 20.000 db. Súlyszám:20, Pontszám:100,
Pontszám x súlyszám:2000, Összpontszám:10000.

Pénzjegynyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

1. Bírálati szempont: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft). Megajánlás: nettó 34.650.000,-Ft, Súlyszám:80,
Pontszám:58,6868,Pontszám x súlyszám:4694,944, 2. Bírálati szempont: A minimumként elvárt 20.000 db-on
felül vállalt heti gyártási volumen (min. 0 db – max. 20.000 db). Megajánlás: 20.000 db. Súlyszám:20, Pontszám
:100,Pontszám x súlyszám:2000, Összpontszám:6694,944.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
1.részszempont:mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft). A mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft) forintban kell megadni. Ajánlatkérő számára
a mindösszesen nettó ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Ajánlatkérő a legalacsonyabb mindösszesen nettó
ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi megajánlásra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A
Közbeszerzési Hatóság 2019. június 04-ei útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám) I. számú melléklet, A. Relatív értékelési módszerek, 1.
pont a) pont aa) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: P = Alegjobb/ Avizsgált * (Pmax -Pmin)
+ Pmin, ahol: P:a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma,Pmax: a pontskála felső határa(100 pont),Pmin:a
pontskála alsó határa(0 pont),Alegkedvezőbb:a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme,Avizsgált:a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 2.
részszempont: a minimumként elvárt 20.000 db-on felül vállalt heti gyártási volumen (min. 0 db – max. 20.000 db). Az értékelési
módszer, az arányosítás. A két szélső érték közti - azaz a heti 0 db és a 20.000 db adóigazolvány gyártási volumen közötti megajánlásra alkalmazásra kerülő képlet az alábbi: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb –
Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin, ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; Pmax: a
pontskála felső határa; Pmin: a pontskála alsó határa; Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján
meghatározott legkedvezőbb érték (heti 20.000 db adóigazolvány gyártási volumen), amire a maximális pontszámot adja;
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték (a kötelező 20.000
db-os heti gyártású adóigazolvány volumenen felül heti további 0 db gyártási volumen), amire a minimális pontszámot adja; Avizsgált:
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Fentiek tekintetében felhívjuk a figyelmet a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára: http://www.kozbeszerzes.hu
/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a „a minimumként elvárt 20.000 db-on felül vállalt
heti gyártási volumen (min. 0 db – max. 20.000 db)” részszemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározta az
adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét (max. 20.000 db többlet darabszám), melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az adható pontszám felső határával azonos számú pontszámot ad. Erre tekintettel Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását
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úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe
abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél
kedvezőbb. Valamennyi bírálati részszempont esetében az értékelési pontszám, valamint az értékelési pontszám és súlyszám
kiszámításának szorzata, továbbá a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei kiszámítását 4 tizedesjegy pontossággal
határozza meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő nem alkalmazza a kerekítés szabályait. A részszempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a
rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az
így kapott eredmény adja az ajánlat összesített pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., 1102 Budapest, Halom Utca 5.

10793509244

Az ellenszolgáltatás összege: Mindösszesen nettó ajánlati ár (Ft): nettó 20.335.000,-Ft. Ajánlata kiválasztásának indoka: ajánlata
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot (összpontszám: 10.000,0000)
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) 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:

2020.01.25

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
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2020.01.24

2020.02.03

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.01.24

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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.01.04 20:14:14

bendiktamas

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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