
Osszegezés az tjőn|atok elbírálásáról

l. Az aiánlatkéro neve és címe:
neve: Gottsegen György országos Kardiológiai Il.tézet
címe: 1096 Budapest, Haller u.29.

2. A közbeszetzés tárgya és mennyisége:

o,KM020lFMNY13_tól KM02014FMNY13-ig azonosító számű keretmegállapodások második részét
képezó, a2011. évi CV[I. törvény (a továbbiakban: Kbt.) l10' $ (6) bekezdés szerinti közbeszerzési
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Rész
sorszáma Készülék tínusa Festék színe

Kellékanyag
ítoner) kódszáma

Igény
db

1 Canon IR1210 black c-Exv7 4

2 Canon IR2018 black c-Exv14 3

J CANON B160 black BX20 4

4 KYOCERA KM1635. KM1650 black TK-410 5

5 KYOCERA KM3O5O black TK-715 )

6
KYOCERA FS1Ol6MFP,
FS1116MFP black TK-l10 6

7 KYOCERA FS1135MFP black TK-1140 4

8 KYOCERA FSlO2BMFP black TK-130 3

3. AváIasztott eljárás fqté$a:
Kbt. 110. $ (6) bekezdés szerÍnt

4.x Hirdetmény nélktili tárgyalásos eljárás esetén az e|1árás a|kaImazását megalapozó körülmények
ismertetése: -
5.* Hivatkozás az elózetes összesített tájékoztatőra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatőra és

kőzzétételének napja:

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

kőzzététe|ének/megkiildésének napja: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a 16812004' (Y .

25.) Korm. rendelet hatálya alá tartoző, illetve a központosítoff közbeszerzési eljáráshoz önként
csatlakozó irrtéznények számára,,Nyomat előállító eszközök szá|lítása és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése - 2013." tárgyban lefolytatott kozbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2al3. 06.20_án jelerÍ
meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 20I3lS 118-201061 azonosító szánron, valamint tájékoztatő
j elleggel a Közbeszerzési Ertesítőben KE_99 8 I l20I3 . iktatószámon.
A közbeszerzési eljátás fajtája: A fentiekben foglalt keretmegállapodásos eljárás 2. részének
lebonyolítasa a Kbt. 110.$ (5)-(7) bekezdés szerint, verseny újranyitásával töfténő kiválasÍással'

A verseny újranyitása keretében az ajáilattételi felhívás 20l4. október 7-n került megküldésre.

7. a) Eredményes volt-e az e|járás:4. -8. részekben igen, 1.-3. részekben nem.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. $ (1) bekezdés d)

pontja szerinti eredménytelenségi esetben akőzbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:



Ajánlatkéró az eliáráts 1.-3. részeit a Kbt. 76. s (1) a) bekezdése alapján eredménytelennek
nyilvánítjao tekintettel arra, hogy az t.-3. részekre nem érkezett ajánlat.

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: nem
B' A benyújtott ajánlatok szitma (részajfutlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 0
2. rész: 0
3. rész: 0
4. rész: I
5. rész: 1
6. részz l
7.rész: I
8. rész: 1

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont _ az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasáása esetén annak részszempontjai -
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részaján|at-tételi lehetőség esetén részenként):

Aiánlattevő megnevezése:
Danka Irodatechnikai Kft., mint közös ajánlattevók meghatalmazott képviselője
Címe: 1149 Budapest, Róna u.I20-I22'
INFOCOPY Kereskedelmi Kft., mint közös ajanlattevő
Címe: 113 i Btrdapest, Béke u. 118.
Globál-Union Kft., mint közös ajánlattevő
Címe: 1172 Bldapest, Rétifarkas u. 16.

4. rész:
Ajánlati nettó összár: 93 450 Ft

5. rész:
Ajánlati nettó összár: 70 360 F't

6. rész:
Ajánlati nettó összár: l29 840 F"t

7. rész:
Ajánlati nettó összár: 92 400 Ft

8. rész:
Ajánlati nettó össziár: 69 240Ft

Alkalmasságuk indokolása: Lz ajánlattevők alkalmassága a Közbeszetzési és Ellátási Főigazgatőság
áItzI a 1'68/2004. (V. 25.) Kor:rn. rendelet hatálya aIá tattoző, illetve a központosított
közbeszerzési eljátáshoz önként csatlakozó intézmények számáta ,,Nyomat előállító eszközök
szállitása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2073 '" targyban lefolytatott kőzbeszetzési e|1átás

elsó tészében kedrlt elbitáIásta.

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legalacsonyabb összegú ellenszolgáltatás birálati szempontja
alap.ián bírálja el.

b;l'* * a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként) :

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kjválasúása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felso hatrárának megadása



d)*x Az összességében legelőnyösebb ajénlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az aján|atok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

I0. Az érvénytelen aiánlatot tevők neve, címe és az érvényte|enség indoka:

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
aj futlata kiválasztás ának indokai :

Aiánlattevő megnevezése:
Danka Irodatechnikai Kft.' mint közös ajánlattevók meghatalmazott képviselője
Címe: 1149 Budapest, Róna u' I20-l22.
INFOCOPY Kereskedelmi Kft.o mint közös ajánlattevő
Címe: 1 131 Budapest, Béke u. l 18'
Globál-Union l(ft., mint közös ajánlattevő
Címe: Ll72Budapest' Rétifarkas u. 16.

4. részz
Ajánlati nettó összár: 93 450 Ft

5. rész:
Ajánlati nettó összár: 70 360 Ft

6. rész:
Ajánlati nettó összár: I29 840 Ft

7. rész:
Ajánlatinettó összár: 92 400 Ft

8. rész:
Ajánlati nettó összár: 69 240Ft

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az aján|attevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata a
Kbt. 71.s (2) a) bekezdésének megfelelően a legalacsonyabb ellenszolgáItatás

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, cime, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
12. * A közbeszeruésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő qán|atában: ---
b) * A nyertes ajanlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|atában:

13.* A 12' pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tiz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt a1válla1kozó(k), valamint aközbeszerzésnek az a szánalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvá||alkozők közre fognak míiködni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatéhan:---
b) * A nyertes aján|atotkövető legkedvezőbb ajánlatot tevó ajánlatában:

14' * Az alkalmasság igazolásábut résá vevő szewezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szewezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajénlatában>-
b) * A nyertes aján|atot követo legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|atában:

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak |I<bt' I24' $ (6) bekezdés] kezdőnapja: -

b) A szerződéskotési tilalmi időszak |Kbt' I24' $ (6) bekezdés] utolsó napja: ---
16. Az összegezés elkészítésének idópontja: 20l4.Il.27^
17 . Az összegezés megküldésének időpontj a:20Í4.12.12.
18.* AZ összegezés módosításának indoka:



19.* Az ösqzegezés módosításának időpontja:
20. * A módosított összegezés megkiildésének időpontja:
2I. * Az összegezés javításiínak indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javttott összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk: ---


