
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Vas Megyei Kormányhivatal 

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Az adott közbeszerzés tárgya, mennyisége:  

Termék megnevezése: Mennyiség: 

Konica Minolta bizhub 284e alapgép indulókészlettel (vagy ezzel egyenértékű termék) 1 db 

DF-624 Reverse document feeder C224,C224e,C284,C284 e,C364,C364e (vagy ezzel 
egyenértékű termék) 

1 db 

Módosított gépasztal 
224e/284e/364e/454e/554e/C224/C224e/C284/C284e/C364e/C454/C454e/C554/C554e 
gépekhez (vagy ezzel egyenértékű termék) 

1 db 

Konica Minolta Bizhub 284e (vagy ajánlattevő/k/ által megajánlott helyettesítő terméke) 
működéséhez szükséges, TN-322 toner ,bizhub 224e/284e/364e 

2 db 

 

Minimumkövetelmények: 

A fenti eszközöknek egymással kompatibilisnek kell lenniük, figyelemmel arra, hogy egy egységként 

fognak működni. 

 

Funkciók: automatikus kétoldalas másolás, hálózati nyomtatás és színes hálózati szkennelés 

Nyomtatási, másolási sebesség: min. 28 A4lap/perc 

Papírkapacitás: min. 2 db, egyenként 500 lapos kazetta és 150 lapos kézi adagoló 

Nyomtatható papírsúly: min. 60-300g/m2, (papír kazettából 256gm2-ig) 

Nyomtatható papírméret: min. A6-A3 

Memória: min. 2 GB és min. 250 GB merevlemez 

Nyomtatási felbontás: legalább 1200x1200dpi 

Másolási felbontás: min. 600x600dpi 

Lapleírói nyelv: min. PCL6, PS3 

Meghajtók: min. Windows XP (32/64)/VISTA (32/64)/7 (32/64)/ 8 (32/64)/ Windows Server 2003 

(32/64)/ 2008 (32/64) / 2008 R2 (64) / 2012 (64) és Linux 

Interfész: legalább Gigabit Ethernet, USB 2.0 

Min. 100 lap kapacitású duplex dokumentumadagoló 

Szkennelési sebesség: 80 lap/perc (A4, ff és színes, 300dpi) 

Szkennelési módok: min. FTP, E-mail, SMB 

Szkennelési formátumok: min. JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF 

Kiépítés: Alapgép, Duplex dokumentum adagoló, Gépasztal
 

 

3. A választott eljárás fajtája: A Vas Megyei Kormányhivatal által a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság nyomat előállító eszközök szállítása és 

kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyában megkötött KM0201-14FMNY13. számú keret-

megállapodások 2. része Általános Multifunkciós Eszközök alapján „KK-12/VasMKH./2016., 



FÉMNYMÁSOLÓ BESZERZÉS TOP 6.8.2” számmal és megnevezéssel a keret-megállapodás 2. 

részének lefolytatására a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdése szerint indított közbeszerzési eljárás  

 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: - 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 

közzétételének napja:- 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja:  

Ajánlati felhívás: AF TED 2013/S 118-201061 (2013.06.20.) 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés 

d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, 

és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:- 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

3 db 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 

szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 

1. Ajánlattevő neve és székhely szerinti címe: 

DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője (1155 
Budapest, Szalay u.2.III.1.) 
CSP Service Kft. (1131 Budapest, Dolmány utca 26.) 
 
Ajánlati ár (nettó HUF): 828.000,- HUF 

  

Alkalmasság indokolása: Az ajánlat megfelel az Ajánlattételi Felhívásban és a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt előírásoknak és követelményeknek, Ajánlattevő nem esik a kizáró okok 
hatálya alá, gazdasági és műszaki alkalmasságát az előírt módon igazolta. Ajánlattevő benyújtott 
ajánlata alapján alkalmas a szerződés teljesítésére, egyben ajánlata érvényes. 
  

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi 

lehetőség esetén részenként):- 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 

pontszám alsó és felső határának megadása:- 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 

szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:- 

 

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

 

1. Ajánlattevő neve és székhely szerinti címe: 

      Colorspectrum Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 26.) 

A KK-12/VasMKH./2016., „FÉNYMÁSOLÓ BESZERZÉS TOP 6.8.2” számmal és megnevezéssel a 

keret-megállapodás 2. részének lefolytatására a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdése szerint indított 

közbeszerzési eljárás tekintetében benyújtott ajánlatához, a kért dokumentumokat hiánypótlás 

keretében nem nyújtotta be, ezért ajánlata - figyelemmel a Kbt. 67. § (5) bekezdésére valamint a 

Kbt. 74. § (1) e) pontjában foglaltak alapján – az alábbiak miatt – érvénytelen: 



Az ajánlat nem tartalmazz és Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem nyújtotta beaz Ajánlattételi 

Felhívás „Egyéb követelmények és információk” 22. pontja szerinti, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján ajánlattevő 

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

 

2. Ajánlattevő neve és székhely szerinti címe: 

MPS eXpert Kft. közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője (1117 Budapest, Galvani 

u.4.) 

Office Depot Hungary Kft. (1146 Budapest, Szabó József u. 6.) 
SySTrans Rendszerintegrátor Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.) 
X-Kontroll Kft. (2220 Vecsés) Álmos u. 7.) 
közös ajánlattevők 

 

A KK-12/VasMKH./2016., „FÉNYMÁSOLÓ BESZERZÉS TOP 6.8.2” számmal és megnevezéssel a 

keret-megállapodás 2. részének lefolytatására a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdése szerint indított 

közbeszerzési eljárás tekintetében benyújtott ajánlatához, a kért dokumentumokat hiánypótlás 

keretében nem nyújtotta be, ezért ajánlata - figyelemmel a Kbt. 67. § (5) bekezdésére valamint a 

Kbt. 74. § (1) e) pontjában foglaltak alapján – az alábbiak miatt – érvénytelen: 

1. Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem nyújtotta be közös ajánlattevők jelen eljárásra vonatkozó 

Együttműködési megállapodása szerinti meghatalmazások benyújtását. 

2. Ajánlattevő nem nyújtotta be felvilágosítás kérés keretében kért tisztázó nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy jogi személynek vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetnek/személynek minősül-e.  

 

3. Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem nyújtotta be részletes indokolását, arra vonatkozóan, 

hogy az ajánlatban üzleti titokként feltüntetett oldalakon benyújtott nyilatkozatok, aláírási 

címpéldányok, aláirásminta, együttműködési megállapodás, meghatalmazás nem üzleti titokként 

kezelése - miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. 

      

4. Az ajánlat nem tartalmazza és Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem nyújtotta be az Ajánlattételi 

felhívás „Egyéb követelmények és információk” 26. pontja szerinti árazott költségvetés papír 

alapú valamint elektronikus adathordozón Excell formátumban benyújtott változatát. 

 

5. Az ajánlat nem tartalmazza és Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem nyújtotta be az Ajánlattételi 

Felhívás „Egyéb követelmények és információk” 13. pontja szerinti, megajánlott termék műszaki 

tartalmára vonatkozó információk benyújtását. 

 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

DokuCentrum Irodai Rendszerek Kft. közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője (1155 
Budapest, Szalay u.2.III.1.) 
CSP Service Kft. (1131 Budapest, Dolmány utca 26.) 
 
Ajánlati ár (nettó HUF): 828.000,- HUF 

  
 



Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot. 
Az ajánlat megfelel az Ajánlattételi Felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak 
és követelményeknek, Ajánlattevő nem esik a kizáró okok hatálya alá, gazdasági és műszaki 
alkalmasságát az előírt módon igazolta. Ajánlattevő benyújtott ajánlata alapján alkalmas a szerződés 
teljesítésére. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 

támaszkodik: 

 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2016. november 10. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2016. november 20. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.11.08. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.11.09. 

18.* Az összegezés módosításának indoka: 

19.* Az összegezés módosításának időpontja: 

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

21. * Az összegezés javításának indoka: 

22. * Az összegezés javításának időpontja: 

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 

24.* Egyéb információk:  
 
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott, forrása az alábbi projekt keretében biztosított:  
Vas Megyei Kormányhivatal :  TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 „Gazdaság-és foglalkoztatásfejlesztési 

partnerség a Szombathelyi járás területén” című projekt 


