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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: 

„SZTNH_HP eszközök teljes körű 

üzemeltetéstámogatása” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés 

mennyisége: 

 

 

megnevezés cikkszám mennyiség/lap 

Kis-közepes sebességű 

színes fénymásolók (10 

A4-es másolat/perc felett) 

0-3 éves eszközökre Teljes 

üzemeltetési szolgáltatás 

(TÜSZ) (Irodatechnika) 

Fekete-Fehér HP, 

0302010302_T_0_3_ev 240 000 

Kis-közepes sebességű 

színes fénymásolók (10 

A4-es másolat/perc felett) 

0-3 éves eszközökre Teljes 

üzemeltetési szolgáltatás 

(TÜSZ) (Irodatechnika) 

Színes HP, 

0302010302_TC_0_3_ev 240 000 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 0-3 

éves eszközökre Teljes 

üzemeltetési szolgáltatás 

(TÜSZ) (Irodatechnika) 

Fekete-Fehér HP, 

0302010303_T_0_3_ev 80 000 

Közepes sebességű színes 

fénymásolók (25 A4-es 

másolat/perc felett) 0-3 

éves eszközökre Teljes 

üzemeltetési szolgáltatás 

(TÜSZ) (Irodatechnika) 

Színes HP, 

0302010303_TC_0_3_ev 80 000 

Közepes-nagy sebességű 

színes fénymásolók (40 

A4-es másolat/perc felett) 

0-3 éves eszközökre Teljes 

üzemeltetési szolgáltatás 

(TÜSZ) (Irodatechnika) 

Fekete-Fehér - HP 

 0302010304_T_0_3_ev 352 000 



 2 

Közepes-nagy sebességű 

színes fénymásolók (40 

A4-es másolat/perc felett) 

0-3 éves eszközökre Teljes 

üzemeltetési szolgáltatás 

(TÜSZ) (Irodatechnika) 

Színes - HP 

 0302010304_TC_0_3_ev 352 000 

 

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:  

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló 

eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési 

Hatóság tájékoztatásának napja: 

2020. november 02. 

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 „SZTNH_HP eszközök teljes körű 

üzemeltetéstámogatása” 

Az eljárás eredményes volt  X igen o nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e 

új eljárás 

o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők:  
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Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 

indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

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: 

1 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 

indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Neve: Bravogroup Rendszerház Kft.; 

Alba-Kontakt Plusz Kft.; ALOHA 

Informatikai Kft.; Delta Informatikai Zrt.; 

MFP Applications Kft.; M&M COMPUTER 

KFT.; PC Trade Systems KFT.; Pegasus 

Informatikai Kft.; Reworks Szerviz Kft.- 

közös ajánlattevők 

 

Címe: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; 

8142 Úrhida, Petőfi Sándor u. 68.; 1117 

Budapest, Alíz utca 1. 7.emelet; 1134 

Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.; 1037 

Budapest, Széphegy utca 6. 2.em.1.; 7623 

Pécs, Mártírok u. 42.; 1095 Budapest, Tinódi 

utca 1-3. földszint 6.; 1023 Budapest, Lajos 

utca 26.; 1139 Budapest, Frangepán utca 46. 

 

Nettó ajánlati ár összesen:  8 162 400 Ft  
+Kbdíj+ÁFA 

 

megfelel a jogszabályokban, a 

keretmegállapodásban valamint az 

ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek. 
 

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: 

Neve: Bravogroup Rendszerház Kft.; 

Alba-Kontakt Plusz Kft.; ALOHA 

Informatikai Kft.; Delta Informatikai Zrt.; 

MFP Applications Kft.; M&M COMPUTER 
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KFT.; PC Trade Systems KFT.; Pegasus 

Informatikai Kft.; Reworks Szerviz Kft.- 

közös ajánlattevők 

 

Címe: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.; 

8142 Úrhida, Petőfi Sándor u. 68.; 1117 

Budapest, Alíz utca 1. 7.emelet; 1134 

Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.; 1037 

Budapest, Széphegy utca 6. 2.em.1.; 7623 

Pécs, Mártírok u. 42.; 1095 Budapest, Tinódi 

utca 1-3. földszint 6.; 1023 Budapest, Lajos 

utca 26.; 1139 Budapest, Frangepán utca 46. 

 

Nettó ajánlati ár összesen:  8 162 400 Ft  
+Kbdíj+ÁFA 

 

a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja szerinti 

értékelési szempont. 
 

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 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: 

 

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 

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 
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VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kbt.131.§ (8) d) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020. november 27. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020. november 27. 

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: - 

 

 


