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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő  

I.1. Név és címek 

Hivatalos név: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Postai cím: II. János Pál pápa tér 7. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1081 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1.1) A 

közbeszerzés 

tárgya: 

Xerox gépek TÜSZ 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A 

közbeszerzés 

mennyisége: 

 

Termék megnevezése Termék cikkszáma Mennyiség 

(nyomat/hó) 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 0-3 éves 

eszközökre Teljes üzemeltetési 

szolgáltatás (TÜSZ) 

(Irodatechnika) Fekete-Fehér- 

Xerox 

Xerox AltaLink C8035 eszközhöz 

0302010303_T_0_3_ev 

350 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 0-3 éves 

eszközökre Teljes üzemeltetési 

szolgáltatás (TÜSZ) 

(Irodatechnika) Színes- Xerox 

Xerox AltaLink C8035 eszközhöz 

0302010303_TC_0_3_ev 

500 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 6 év feletti 

eszközökre Teljes üzemeltetési 

szolgáltatás (TÜSZ) 

(Irodatechnika) Fekete-Fehér- 

Xero 

Xerox Phaser 6600DN, Xerox 

VersaLink C405 eszközökhöz 

0302010303_T_6_ev 

18.200 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 6 év feletti 

eszközökre Teljes üzemeltetési 

szolgáltatás (TÜSZ) 

(Irodatechnika) Színes- Xerox 

Xerox Phaser 6600DN, Xerox 

0302010303_TC_6_ev 

25.200 



 2 

VersaLink C405 eszközökhöz 

Kis sebességű általános fekete-

fehér fénymásolók (8 A4-es 

másolat/perc felett) 0-3 éves 

eszközökre Teljes üzemeltetési 

szolgáltatás (TÜSZ) 

(Irodatechnika)- Xerox 

Xerox VersaLink B400 eszközhöz 

0302010101_T_0_3_ev 

13.600 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 3-6 éves 

eszközökre Teljes üzemeltetési 

szolgáltatás (TÜSZ) 

(Irodatechnika) Fekete-Fehér- 

Xerox 

Xerox WorkCentre 7535, Xerox 

WorkCentre 7835 eszközökhöz 

0302010303_T_3_6_ev 

3.750 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 3-6 éves 

eszközökre Teljes üzemeltetési 

szolgáltatás (TÜSZ) 

(Irodatechnika) Színes- Xerox 

Xerox WorkCentre 7535, Xerox 

WorkCentre 7835 eszközökhöz 

0302010303_TC_3_6_ev 

5.400 

 

 

IV. Szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás  
 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete 

szerinti eljárás került alkalmazásra: 
 

 

Kbt. II. rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 

alapján a központosított közbeszerzési 

rendszerben megkötött KM01FMNY18 
azonosító számú keretmegállapodásos 

közbeszerzési eljárás második részét a Kbt. 105. 

§ (2) bek. b) pontja szerint 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

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:  
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló 

eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési 

Hatóság tájékoztatásának napja: 

2020. október 16. 

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 Rész száma:1 Xerox gépek tüsz 

Az eljárás eredményes volt  o igen X nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek 

minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 70. § (1) 

bek. rendelkezései alapján az ajánlatok bírálata és 

értékelése nélkül eredménytelen, arra való 

tekintettel, hogy az ajánlatok mindegyike 

meghaladja a - 75. § (4) bekezdésnek 

megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét. Ajánlatkérő a bontási 

jegyzőkönyvben rögzítette, hogy a rendelkezésre 

álló fedezet nettó 8.217.690 Ft +2% 

közbeszerzési díj +áfa, míg az egyik ajánlat nettó 

13.602.800 Ft, és a másik ajánlat nettó 

15.621.100 Ft. 

o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e 

új eljárás 

X igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 

indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

I. Ajánlattevő 

Neve: IMG Solution Kft., Delta Systems Kft., 

CSP rendszerház Kft., MPS eXpert Kft. 

Címe: 1023 Budapest Lajos u. 26., 1134 

Budapest Róbert Károly krt. 70-74., 1131 

Budapest Dolmány u. 26., 1023 Budapest Lajos 

utca 26. 

Összesen ajánlati ár (nettó Ft): 781.055 Ft 

 

II. Ajánlattevő 

Neve: XEROX Magyarország Kft., CTS Kft., 

DOCKLAND SERVICES Kft., 

DOKUCEMTUM Irodai Rendszerek Kft., 

MACTOTEL Telefontechnikai Kft., Printerház 

Kft., Quality Intelligence Kft., WALLITRADE 

Kft., XCOPY Kft. 

Címe: 1138 Budapest Madarász Viktor u. 47-49. 

2. B.2.em., 4029 Debrecen Maróthy György u. 
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5., 1031 Budapest Vizimolnár u. 2-4., 1163 

Budapest Veres Péter u. 51., 8200 Veszprém 

Gerenda u. 4-6., 1149 Budapest Róna utca 120-

122., 2083 Solymár Szüret utca 5., 1165 

Budapest Koronafürt u. 44/A., 1103 Budapest 

Gyömrői út 86. 

Összesen ajánlati ár (nettó Ft): 13.602.800 Ft 

 

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: 

 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 

indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

(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.) 

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 neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o 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: 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az 

alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 

ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
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ajánlattevő ajánlatában: 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 és az 

érvénytelenség indoka: 

 

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  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020. november 5. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020. november 5. 

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: - 

 

 


