
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: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Postai cím:  

József Attila u. 10. 

Város: 

 Pécs 

Postai irányítószám: 7623 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Nyomat előállító eszközök üzemeltetése a Baranya Megyei Kormányhivatal részére”  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

I. II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: rész: Nyomat előállító eszközök üzemeltetése a Baranya Megyei Kormányhivatal 

részére. 

A meghatározott nyomat előállító eszközök, illetve azok kiegészítőinek teljeskörű üzemeltetése, amely tartalmazza: 

- A szokásos munkaidő alatt munkanapokon végzett karbantartási és javítási munkákat, ideértve a megyeszékhelyen belüli és 

kívüli kiszállítási- és útiköltségeket is. 

- A helyszínen nem javítható hibák esetén az eszközök mozgatását, szállítását. 

- A folyamatos üzemeltetéshez szükséges kellékek biztosítását. 

- Megelőző karbantartás a beépített diagnosztika paraméterei alapján a javítások alkalmával az alábbiak szerint:  

o műszaki, mechanikus és elektronikus átvizsgálás  

o alapos belső tisztítás és szükség szerinti olajozás, zsírozás 

o beállítások helyességének ellenőrzése, korrekciója  

- Karbantartási-, munka-, díj térítésmentes biztosítása.  

- A segédanyagok (tisztítószerek, zsír, olaj) térítés nélküli biztosítása.  

- A kellékanyagok: festék, festékkazetta, dob külön térítés nélküli biztosítása (tűzőkapocs kivételével) 

- Teljes működésképtelenség esetén a meghibásodott eszközzel minimum azonos paraméterekkel rendelkező cseregép 

biztosítása.  

- A javításhoz szükséges összes alkatrész külön térítés nélküli biztosítása.  

Ajánlatkérő az eszköz típusok teljes körű üzemeltetését, karbantartását az alábbi termékkategóriák, illetve a tervezet nyomatszám 

szerint kéri teljesíteni: 

Azonosító Termékkategória megnevezése 

Másolat/ 

nyomat szám 

összesen 

I. 

Teljeskörű üzemeltetés díja fekete-fehér kategóriában 1-32 

lap/perc teljesítmény között A4-es berendezés esetén 1.820.000 

II. 

Teljeskörű üzemeltetés díja fekete-fehér kategóriában 32 

lap/perc teljesítmény felett A4-es berendezés esetén 1.040.000 

III. 

Teljeskörű üzemeltetés díja színes kategóriában 1-40 lap/perc 

teljesítmény között A4-es berendezés fekete-fehér nyomata 

esetén 65.000 

IV. 

Teljeskörű üzemeltetés díja színes kategóriában 1-40 lap/perc 

teljesítmény között A4-es berendezés színes nyomata esetén  39.000 

A szolgáltatás részletesen leírását az ajánlatkérési dokumentáció részét feladatleírás tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, XVII. Fejezet. 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParts/Products/CAProductInformation.ascx&TermekID=8637706
http://www.kozbeszerzes.gov.hu/portal/Default.aspx?content=WebParts/Products/CAProductInformation.ascx&TermekID=8637706


IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás.  

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: A 

szolgáltatás becsült értéke nem éri a nettó 18.000.000,- HUF összeget, így a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 

indításának lehetősége a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján fennáll.  

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: 2 (2016/05/30) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés:  

Nyomat előállító eszközök üzemeltetése a Baranya Megyei Kormányhivatal részére 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  

I. Ajánlattevő: 

Név: Digistar Kft., Székhely: 7623 Pécs, Szabadság út 48.5 

1. Teljeskörű üzemeltetés, karbantartás díja összesen (nettó):  14.846.000,- HUF 

2. Késedelmi kötbér mértéke:  10.000,- HUF/nap 

 

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában igazolta, továbbá nem 

áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

 

II. Ajánlattevő: 

Név: Bravogroup Rendszerház Kft., Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

1. Teljeskörű üzemeltetés, karbantartás díja összesen (nettó):  14.522.300,- HUF 

2. Késedelmi kötbér mértéke:  20.000,- HUF/nap 

 

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában igazolta, továbbá nem 

áll a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 

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.) 

    Digistar Kft. 

7623 Pécs, Szabadság út 

48.5 

Bravogroup 

Rendszerház Kft. 

1145 Budapest, Újvilág 

utca 50-52. 

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 

Teljeskörű üzemeltetés, 

karbantartás díja 

összesen (nettó) 

80 9,804 784,301 10,000 800,000 

Késedelmi kötbér 

mértéke (Ft/nap) 
20 1,000 20,000 

 

10,000 

 

200,000 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  
804,301 

 

1000,000 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

részszempontonként: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 

Az elbírálás módszere az 1. bírálati részszempont esetében: a bírálat során a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a 

többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai 

szerint.  

 

Az 1. bírálati részszempont bírálatának módszere: fordított arányosítás. 

A pontszámítás képlete:  

 
azaz  

 
ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Az elbírálás módszere a 2. bírálati részszempont esetében: a bírálat során a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi 

pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra három tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai 

szerint. 

Az 2. bírálati részszempont bírálatának módszere: arányosítás. 

A pontszámítás képlete: 

  P – Pmin      Avizsgált – Alegrosszabb 

________ = _______________ 

Pmax - Pmin    Alegjobb – Alegrosszabb 

 

azaz 

 Avizsgált – Alegrosszabb 

P= ________________ (Pmax – Pmin) + Pmin 

 Alegjobb – Alegrosszabb 

 

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 



Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

Összesítés: Ezt követően az egyes értékelési részszempontok tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, a 

szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az Ajánlat gazdaságilag, legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név: Bravogroup Rendszerház Kft., Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

1. Teljeskörű üzemeltetés, karbantartás díja összesen (nettó):  14.522.300,- HUF 

2. Késedelmi kötbér mértéke:  20.000,- HUF/nap 

 

A Bravogroup Rendszerház Kft. adta a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot Ajánlatkérő számára. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2-- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  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: -2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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 2 

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

Név: ITV Reprint Irodatechnikai Kft., Székhely: 7100 Szekszárd, Bródy S. utca 78. 

1. Teljeskörű üzemeltetés, karbantartás díja összesen (nettó):   14.891.500,- HUF 

2. Késedelmi kötbér mértéke:  20.000,- HUF/nap 

Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő a megadott határidőig hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget. Ebből következik, hogy 

Ajánlatkérő az újbóli hiánypótlás lehetőségét e tárgyakban nem biztosíthatta. Az eredeti ajánlati példány újbóli vizsgálatának 

eredményeként az ajánlat érvénytelen, a Kbt. 73 (1) bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő nem nyújtotta be 

javítva Ajánlati nyilatkozatát, így egyéb módon nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban és jogszabályban foglalt 

feltételeknek. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2016/06/30) / Lejárata: (2016/07/04) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016./06/29) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/06/29) 

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 

_________________________________________________________________________________________________________ 



1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetbe 

 


