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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 
 
II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Irodaszerek beszerzése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal részére” 
II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Fénymásolópapírok és borítékok szállítása (azonnali egyszeri szállítással), az alábbi részekre 
történő ajánlattétellel: 
1. rész (Kormányhivatal és Járási Hivatalok, hazai forrás) 

• Borítékok: 767.000 db 
• Fénymásolópapír: 25.940 csomag 

2. rész (GINOP-5.1.1., uniós forrás) 
• Fénymásolópapír: 2.875 csomag  

A fent meghatározott mennyiségektől + 20 %-os eltérés lehetséges.  
 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész  
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő, a Kbt. 113. §-a alapján indított „nyílt”  
közbeszerzési eljárás 
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: nem releváns 
IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel: Az Ajánlatkér ő 2015. évi CXLIII. tv. 113. §-a 
alapján „nyílt” közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás főbb adatait tartalmazó 
„összefoglaló tájékoztatást” 2016. február 15-én tette közzé a Közbeszerzési Adatbázisban. 
Ezt követően az ajánlattételi felhívás 2016. február 24-én került kiküldésre 8 gazdálkodó 
szervezetnek. 
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016. február 24. 
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: nem releváns 
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Szállítási szerződés irodaszerek 
(fénymásolópapírok és borítékok) beszerzésére 
Az eljárás eredményes volt: igen 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka: nem releváns 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: nem releváns 
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: nem releváns 
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők: nem releváns 
 
V.2 Az eljárás eredménye 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: 3 ajánlat 
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
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Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
szerinti tartalmi elemei: 

2. Az ajánlattevő neve: PBS Hungária Kft. 
Az ajánlattevő címe: 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 
Bírálatra kerülő ajánlati elemek: 

Részek sorszáma, megnevezése Ellenszolgáltatás 
(nettó, Ft) 

Szállítási 
határidő 

(munkanap) 

1. Kormányhivatal és Járási Hivatalok, hazai forrás 19.102.060 Ft 5 

2. GINOP-5.1.1., uniós forrás 2.349.940 Ft 5 

Ajánlattevő teljesítette az előírt gazdasági-pénzügyi, illetve műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményeket. Ajánlat érvényes. 

 
V.2.3) Az ajánlatok értékelése: 

 
Az ajánlattevő neve: 
PBS Hungária Kft. 

Az értékelés részszempontjai 
A 

részszempontok 
súlyszámai 

Értékelési pontszám 
Értékelési pontszám 

és súlyszám 
szorzata 

1. Ellenszolgáltatás (nettó, HUF) 95 10,00 950,00 

2. Szállítási határidő (munkanap) 5 10,00 50,00 

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összege: 1000,00 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám 
szöveges értékelése: 

legkedvezőbb 
ajánlati elem 

 

 
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: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a „legjobb 
ár-érték arány” bírálati szempontját alkalmazza. A ponthatárok közötti pontkiosztás módszere 
valamennyi rész-szempont esetén az arányosítás, az ajánlati dokumentációban megadott képlet 
szerint. 
 
V.2.6. A NYERTES AJÁNLATTEV Ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

1. rész: Kormányhivatal és Járási Hivatalok, hazai forrás 

PBS Hungária Kft. 

(1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

19.102.060 HUF 
 

2. rész: GINOP-5.1.1., uniós forrás 

PBS Hungária Kft. 

(1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

2.349.940 HUF 

 
A kiválasztás indoka (mindkét rész esetén): legjobb ár-érték arányú ajánlat 
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V.2.7. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevők neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns 
 
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 
- A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nincs 
- 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: nem 
releváns 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 
- A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: nincs 
- 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: nem 
releváns 
 
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: nincs 
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: nem releváns. 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: nincs 

• Ajánlatkérő a HOR Zrt.  (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) ajánlatát érvénytelennek 
minősítette, mivel az elírt hiánypótlást nem teljesítette, így az alábbi okok miatt nem felel 
meg a felhívásban, a dokumentációban vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
(Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerinti érvénytelenségi ok): 

o Ajánlata nem tartalmazta az ajánlati dokumentáció 5/a. melléklete szerinti 
nyilatkozatot az alvállalkozókról, és alkalmasság igazolásában részt vevő 
szervezetekről 

o Ajánlata nem tartalmazta az ajánlati dokumentáció 6. melléklete szerinti 
nyilatkozatot az alkalmassági követelmények teljesítéséről. 

• Ajánlatkérő a Papír Sprint Kft.  (5000 Szolnok, Szivárvány u. 31/A.) ajánlatát 
érvénytelennek minősítette, mivel az elírt hiánypótlást nem teljesítette, így nem igazolta 
megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést (Kbt. 73. § (1) bek. d) 
pontja szerinti érvénytelenségi ok), valamint a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indoklása nem 
megfelelő (Kbt. 73. § (1) bek. f) pont fb) alpontja szerinti érvénytelenségi ok): 

o A referencia ellenszolgáltatásának összege nem került megbontásra, így nem volt 
megállapítható a teljes ellenértéken belül a borítékok és fénymásolópapírok 
ellenértékét. 

o Az üzleti titok védelméről szóló nyilatkozatban az indoklásban nem került 
megjelölésre konkrét érdeksérelem. 

 
 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016/03/16 
Lejárata: 2016/03/26 
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.03.16. 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.03.16. 
 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: nem releváns 
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: nem releváns 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: nem releváns 
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: nem releváns 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: nem releváns 
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: nem releváns 
 

VI.1.10) További információk: 
A közbeszerzés a 2. részben az Európai Unióból származó forrásból valósul meg (Támogatási 
konstrukció és projektazonosító: GINOP-5.1.1-15/2015-00001). 
 

 

 
Az összegezés hiteléül, az Ajánlatkérő megbízásából: 
 
 
 

Murvai László s.k. 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszám: 00026) 

/tel.: 1-2379817, fax: 1-2379813, e-mail: kozbeszerzes@saldo.hu/ 
(a Saldo Zrt., mint az eljárás lebonyolítója képviseletében) 


