ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001621442019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Digitális nyomtatók teljeskörű üzemeltetése

Ajánlatkérő
neve:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.

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:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Postai cím:

Kerepesi Út 29/B.

Város:

Budapest

HU1

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Kopácsi

Kapcsolattartó személy:
kopacsi.erika@hmzrinyi.hu

Telefon:

EKRSZ_
66327787

Nemzeti azonosítószám

1087

Ország:

Magyarország

Erika
+36 13362030

Fax:

+36 13151448

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

www.hmzrinyi.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Digitális nyomtatók teljeskörű üzemeltetése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2020.03.12 14:54:04

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A II.2.4. pont szerint

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:

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:
2020.01.17
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
Rész száma, elnevezése:

1 - Xerox Nuvera fekete fehér nyomtatók üzemeltetése

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Egyetlen ajánlat érkezett, mely a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

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):
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

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

Adószáma

XEROX Magyarország Kft., Magyarország 1139 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 2. em.

10767111241

Az EKR Felolvasólap mellett egy az ajánlattevő által szerkesztett felolvasólap is benyújtásra került, melyen az EKR
Felolvasólaptól eltérően két tizedesjegy pontossággal kerültek az ajánlati árak feltüntetésre, rögzítve, hogy az EKR űrlap nem
kezeli a tizedesjegyeket. A két iraton levő árak nem egyeztek meg, ezért hiánypótlás keretében Ajánlatkérő kérte az
ellentmondás feloldását egyértelműen megjelölve, hogy melyik nyilatkozatban foglaltakra irányult az ajánlat szándék.
Ajánlattevők a benyújtott hiánypótlásban jelezték, hogy az általuk szerkesztett tizedes jegyeket is tartalmazó felolvasólapot
tekintik irányadónak.Ha Ajánlatkérő EKR űrlapot bocsájt rendelkezésre, az ajánlattevő köteles azt használni, illetve sem a
felhívás, sem a közbeszerzési dokumentumok egyetlen pontja nem rendelkezik arról, hogy az ajánlati árat két tizedesjegyben
lehet megadni, így a becsatolt felolvasólap nem fogadható el, az ajánlat érvénytelen.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Xerox Versant 3100 színes nyomtató üzemeltetése

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Egyetlen ajánlat érkezett, mely a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Adószáma

XEROX Magyarország Kft., Magyarország 1139 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 2/B 2. em.

10767111241

Az EKR Felolvasólap mellett egy az ajánlattevő által szerkesztett felolvasólap is benyújtásra került, melyen az EKR
Felolvasólaptól eltérően két tizedesjegy pontossággal kerültek az ajánlati árak feltüntetésre, rögzítve, hogy az EKR űrlap nem
kezeli a tizedesjegyeket. A két iraton levő árak nem egyeztek meg, ezért hiánypótlás keretében Ajánlatkérő kérte az
ellentmondás feloldását egyértelműen megjelölve, hogy melyik nyilatkozatban foglaltakra irányult az ajánlati szándék.
Ajánlattevők a benyújtott hiánypótlásban jelezték, hogy az általuk szerkesztett tizedes jegyeket is tartalmazó felolvasólapot
tekintik irányadónak.Ha Ajánlatkérő EKR űrlapot bocsájt rendelkezésre, az ajánlattevő köteles azt használni, illetve sem a
felhívás, sem a közbeszerzési dokumentumok egyetlen pontja nem rendelkezik arról, hogy az ajánlati árat két tizedesjegyben
lehet megadni, így a becsatolt felolvasólap nem fogadható el, az ajánlat érvénytelen.

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

Rész száma, elnevezése:
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3 - Konica Minolta C3070 színes nyomtató üzemeltetése

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

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

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1117 Budapest, Galvani Utca 4

10336328243

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll.
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
érvényessé nyilvánítható.Ajánlati árak:1 db A4 fekete-fehér nyomat egységára nettó 3 Ft/lap; 1 db SRA3 fekete-fehér nyomat
egységára nettó 4 Ft/lap;1 db A4 szines nyomat egységára nettó 8 Ft/lap;1 db SRA3 szines nyomat egységára nettó 14 Ft/lap;
Hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számítottan (egész órákban kifejezett érték: 6 óra.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 1000
Szöveges értékelés:

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

10

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:
Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb ajánlati árat és legrövidebb határidőt 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 2019. évi 227. szám; 2019.
November 26.) alapján. Képlet:P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min
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:
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117
Budapest, Galvani Utca 4

10336328243

Ajánlati árak:1 db A4 fekete-fehér nyomat egységára nettó 3 Ft/lap; 1 db SRA3 fekete-fehér nyomat egységára nettó 4 Ft/lap;1
db A4 szines nyomat egységára nettó 8 Ft/lap;1 db SRA3 szines nyomat egységára nettó 14 Ft/lap;Hibaelhárítás megkezdése a
hibabejelentéstől számítottan (egész órákban kifejezett érték: 6 óra. Az ajánlattevő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette,
amire a fedezet rendelkezésre áll.
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:
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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:

4 - Konica Minolta C5501 színes nyomtató üzemeltetése

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

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

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1117 Budapest, Galvani Utca 4

10336328243

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll.
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért
érvényessé nyilvánítható.Ajánlati árak:1 db A4 fekete-fehér nyomat egységára nettó 3 Ft/lap; 1 db SRA3 fekete-fehér nyomat
egységára nettó 4 Ft/lap;1 db A4 szines nyomat egységára nettó 12 Ft/lap;1 db SRA3 szines nyomat egységára nettó 22 Ft/lap;
Hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentéstől számítottan (egész órákban kifejezett érték: 6 óra.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 1000
Szöveges értékelés:

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

10

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:
Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb ajánlati árat és legrövidebb határidőt 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
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kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019.
November 26.) alapján. Képlet:P = (A legjobb / A vizsgált) x (P max – P min) + P min
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:
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117
Budapest, Galvani Utca 4

10336328243

Ajánlati árak:1 db A4 fekete-fehér nyomat egységára nettó 3 Ft/lap; 1 db SRA3 fekete-fehér nyomat egységára nettó 4 Ft/lap;1
db A4 szines nyomat egységára nettó 12 Ft/lap;1 db SRA3 szines nyomat egységára nettó 22 Ft/lap; Hibaelhárítás megkezdése a
hibabejelentéstől számítottan (egész órákban kifejezett érték: 6 óra. Az ajánlattevő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette,
amire a fedezet rendelkezésre áll.
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:

2020.02.22

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A szerződés megkötésére a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontja figyelembe vételével kerül sor.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

EKR001621442019

2020.02.21
2020.02.21

2020.03.02

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

2020.02.21 12:58:08

Kopacsierika1

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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