
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Postai cím: Kerepesi út 29/B 

Város: Budapest Postai irányítószám:1087 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  Ajánlatkérő nyomdai teljesítményű digitális nyomtatóinak 

teljeskörű üzemeltetése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Részajánlat 

száma 
Termék/szolgáltatás megnevezése 

Mennyiség 

1. 
Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Xerox Nuvera digitális fekete fehér 

berendezéshez 
2 db 

2. Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Xerox J75 PRESS digitális színes 

berendezéshez 
1 db 

3. Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás OCÉ CS 665 digitális színes 

berendezéshez 

1 db 

4. Konica Minolta BIZHUB C5501digitális színes nyomtató 1 db 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész 

XVII.fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján indított közbeszerzési eljárás a nyílt 

eljárás szabályainak alkalmazásával 

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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:  

Az Összefoglaló tájékoztatás 2017.02.20-án került megküldésre a Közbeszerzési Hatóság részére. 

Az eljárást megindító felhívás 2017.03.01-én került megküldésre a gazdasági szereplők részére. 

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

ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma:[1] Rész száma:2[1] Elnevezés:Vállalkozási szerződés 1. rész 

Az eljárás eredményes volt x  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  1. rész vonatkozásában 

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): 

1. az ajánlattevő neve: Xcopy Kft. 

adószám:10900750-2-42 

 ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Nuvera digitális 

fekete fehér berendezéshez  
1,29 Ft/A4 fekete-fehér nyomat 

Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
6 óra 

 

Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.  

A benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

2. az ajánlattevő neve: Wallitrade Kft. 

adószám:1343353-2-42 

 ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/A. 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Nuvera  digitális 

fekete fehér berendezéshez  
1,40 Ft/A4 fekete-fehér nyomat 

Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
6 óra 

Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.  

A benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

 

1. rész  Az ajánlattevő neve: Xcopy 

Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Wallitrade Kft. 

Az értékelés A 

részszempont

ok 

        

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 

A4 ff nyomat 

90 10 900 9,29 836,35 



Hibaelhárítás 

megkezdésének 

határideje 

10 10 100 10 100 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  1000 
 

936,35 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2   1-10 pont 

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: 2 

1. Ajánlati ár 

A4 ff nyomat    Súlyszám 90 

2. Hibaelhárítás bejelentéstől számított megkezdése egész órában megadva (min 6 - max 8 óra):   

Súlyszám 10 

 

Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb) tartalmi érték a maximális 

10 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a 

fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési 

Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről 

és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ, 2016. évi 147. szám 2016. december 21.) alapján. 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

az ajánlattevő neve: Xcopy Kft. 

adószám:10900750-2-42 

 ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Nuvera digitális 

fekete fehér berendezéshez  
1,29 Ft/A4 fekete-fehér nyomat 



Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
6 óra 

 

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasságát az ajánlattételi 

felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolta. Kizáró ok vele szemben nem áll fenn, az ajánlat 

minden tekintetben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 

meghatározottaknak. Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x  

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

üzemeltetésben részt vevő szakemberek biztosítása 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

XEROX Magyarország Kft. 

adószám:10767111-2-44 

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

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

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

intézkedések ismertetése: 2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma:[1] Rész száma:2[2] Elnevezés:Vállalkozási szerződés 2. rész 

Az eljárás eredményes volt x  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  



megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  2. rész vonatkozásában 

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): 

1. az ajánlattevő neve: Xcopy Kft. 

adószám:10900750-2-42 

 ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás J75 PRESS 

digitális színes berendezéshez 

3,80  Ft/A4 fekete-fehér 

nyomat 

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás J75 PRESS 

digitális színes berendezéshez 

15,00 Ft/A4 színes nyomat 

 

Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
8 óra 

 
Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.  

A benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 

2. az ajánlattevő neve: Wallitrade Kft. 

adószám:1343353-2-42 

 ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/A. 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás J75 PRESS 

digitális színes berendezéshez 

3,50  Ft/A4 fekete-fehér 

nyomat 

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás J75 PRESS 

digitális színes berendezéshez 

14,60 Ft/A4 színes nyomat 

 

Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
6 óra 

 



Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.  

A benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

2. rész Az ajánlattevő neve:  

Wallitrade Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

Xcopy Kft. 

Az értékelés A részszempontok         

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 

A4 ff nyomat 

40 10 400 9,29 371,58 

Ajánlati ár A4 

színes nyomat 

50 10 500 9,76 487,99 

Hibaelhárítás 

megkezdésének 

határideje 

10 10 100 10 100 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  1000 
 

937,07 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2   1-10 pont 

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: 2 

Ajánlati ár: 

1. nettó ajánlati ár (1db A4 fekete-fehér nyomat egységára) / Súlyszám:4  40 

2. nettó ajánlati ár (1db A4 színes nyomat egységára) / Súlyszám:4   50 



    3. Hibaelhárítás bejelentéstől számított megkezdése egész órában megadva (min 6 - max 8     

óra)       Súlyszám 10 

Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: 

Az első és második értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 

ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám 

2016. december 21.) alapján. 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

A 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: 

A harmadik értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (legrövidebb határidőt tartalmazó) 

ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, 

a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám 

2016. december 21.) alapján.  

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a harmadik értékelési részszempont esetében 6 

órát tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb 

(még rövidebb határidő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 

pont). A 8 óránál hosszabb vállalási határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

          A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

  V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Wallitrade Kft. 
adószám:1343353-2-42 

 ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Koronafürt u. 44/A. 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás J75 PRESS 

digitális színes berendezéshez 

3,50  Ft/A4 fekete-fehér 

nyomat 



Xerox Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás J75 PRESS 

digitális színes berendezéshez 

14,60 Ft/A4 színes nyomat 

 

Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
6 óra 

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasságát az ajánlattételi 

felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolta. Kizáró ok vele szemben nem áll fenn, az ajánlat 

minden tekintetben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 

meghatározottaknak. Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

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

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

intézkedések ismertetése: 2 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma:[1] Rész száma:2[4] Elnevezés:Vállalkozási szerződés 4. rész 

Az eljárás eredményes volt x  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 



V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  4. rész vonatkozásában 

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): 

az ajánlattevő neve: Konica Minolta Kft. 

adószám:10336328-2-43 

 ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Galvani u. 4. 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Konica Minolta BIZHUB 

C5501digitális színes nyomtató berendezéshez 2,50 Ft/A4 fekete-fehér nyomat 

Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Konica Minolta BIZHUB 

C5501digitális színes nyomtató berendezéshez 16,00 Ft/A4 színes nyomat 

Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
6 óra 

 
Ajánlattevő a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.  

A benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.) 

4. rész Az ajánlattevő neve:  

Konica Minolta Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok         



részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Ajánlati ár 

A4 ff nyomat 

40 10 400   

Ajánlati ár A4 

színes nyomat 

50 10 500   

Hibaelhárítás 

megkezdésének 

határideje 

10 10 100   

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  1000   

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2   1-10 pont 

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: 2 

Ajánlati ár: 

1. nettó ajánlati ár (1db A4 fekete-fehér nyomat egységára) / Súlyszám:4  40 

2. nettó ajánlati ár (1db A4 színes nyomat egységára) / Súlyszám:4   50 

    3. Hibaelhárítás bejelentéstől számított megkezdése egész órában megadva (min 6 - max 8     

óra)       Súlyszám 10 

Az 1. és 2. értékelési részszempont szerinti értékelés: 

Az első és második értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb ajánlati árat 

tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 

ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám 

2016. december 21.) alapján. 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 



A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik. 

A 3. értékelési részszempont szerinti értékelés: 

A harmadik értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (legrövidebb határidőt tartalmazó) 

ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 

elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, 

a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 

alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám 

2016. december 21.) alapján.  

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a harmadik értékelési részszempont esetében 6 

órát tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb 

(még rövidebb határidő) vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 

pont). A 8 óránál hosszabb vállalási határidő megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. 

Az értékelés képlete (fordított arányosítás): 

P = (A legjobb / A vizsgált)  x  (P max – P min) + P min 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

          A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

  V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

az ajánlattevő neve: Konica Minolta Kft. 

adószám:10336328-2-43 

 ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Galvani u. 4. 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése Nettó ajánlati ár  

Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Konica Minolta BIZHUB 

C5501 digitális színes nyomtató berendezéshez 2,50 Ft/A4 fekete-fehér nyomat 

Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás Konica Minolta BIZHUB 

C5501 digitális színes nyomtató berendezéshez 16,00 Ft/A4 színes nyomat 

Hibaelhárítás megkezdésének határideje 6 (hat) és 8 (nyolc) 

közötti egész órákban kifejezve 
6 óra 

Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasságát az ajánlattételi 

felhívásban foglaltaknak megfelelően igazolta. Kizáró ok vele szemben nem áll fenn, az ajánlat 

minden tekintetben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban 

meghatározottaknak. Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti legjobb ár-érték arányt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 



A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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 2 

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

az ajánlattevő neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. 

adószám:13936570-2-42 

 ajánlattevő székhelye: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

Érvénytelenség indoka: Ajánlattevőt a Kbt. 69.§ (2) szerinti előzetes ellenőrzés folyamán 

hiánypótlásra kellett felhívni, melyet határidőre nem teljesített. Ajánlata a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja 

alapján érvénytelen, mert nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

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

intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017/03/28   Lejárata: 2017/04/06 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/03/27 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/03/27 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

A 3. részajánlati kör „Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás OCÉ CS 665 digitális színes 

berendezéshez” az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonásra került. 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


