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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Postai cím: Haller út 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

KM0301FMNY13-tól KM0314FMNY13-ig azonosító számú keretmegállapodások 
második részét képező, a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 110. § (6) 
bekezdés szerinti közbeszerzési eljáráshoz „Nyomat előállító eszközök szállítása és 
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013.” „3. részteljesítés – Nyomtatók 
kategória” 

Rész 
sorszáma Készülék típusa Festék színe 

Kellékanyag 
(toner) 
kódszáma 

Igény 
db 

1 HP Color LaserJet 2550L black Q3960A,  1 
    cyan Q3961A,  1 
    yellow Q3962A,  1 

2 HP Color LaserJet 3550 black Q2670A,  1 
    cyan Q2671A,  1 
    magenta Q2673A 1 
    yellow Q2672A,  1 

3 HP Color LaserJet 2605 black Q6000A, 5 
    cyan Q6001A,  2 
    yellow Q6002A,  2 
    magenta Q6003A 2 

4 HP LaserJet CP1215 black CB540A,  2 
    cyan CB541A,  1 
    yellow CB542A,  1 
    magenta CB543A  1 

5 HP LaserJet 1525nw black CE320A,  2 
    color CE321A,  2 
    color CE322A,  2 
    color CE323A 2 

6 HP LaserJet PRO300 M351 magenta CE413A 1 
    yellow CE412A 1 
    cyan CE411A 1 

7 HP LaserJet PRO200 M251 black CF210A  2 
    cyan CF211A 2 
    magenta  CF213A  2 
    yellow CF212A 2 

 
 



3. A választott eljárás fajtája:  
Kbt. 110. § (4) b) szerint 
 
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: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési 
eljáráshoz önként csatlakozó intézmények számára „Nyomat előállító eszközök szállítása és 
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013.” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívása 2013. 06. 20-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013/S 118-
201061 azonosító számon, valamint tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben        
KÉ-9981/2013. iktatószámon. 
A közbeszerzési eljárás fajtája: A fentiekben foglalt keretmegállapodásos eljárás 2. részének 
lebonyolítása a Kbt. 110.§ (4)-(7) bekezdés szerint, verseny újranyitásával történő 
kiválasztással. 
 
A verseny újranyitása keretében az ajánlattételi felhívás 2015. február 3-án került 
megküldésre. 
 
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): 
 
1. rész: 7 
2. rész: 7 
3. rész: 7 
4. rész: 7 
5. rész: 7 
6. rész: 7 
7. rész: 7 
 
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): 
 
Ajánlattevő megnevezése: Kvint-R Kft. 
 Címe: 1089 Budapest, Delej u. 41. 

1. sz. rész: nettó ajánlati összár: 60.330 Ft 
2. sz. rész: nettó ajánlati összár: 111.850 Ft 



3. sz. rész: nettó ajánlati összár: 188.600 Ft 
4. sz. rész: nettó ajánlati összár: 72.000 Ft 
5. sz. rész: nettó ajánlati összár: 106.900 Ft 
6. sz. rész: nettó ajánlati összár: 73.230 Ft 
7. sz. rész: nettó ajánlati összár: 117.900 Ft 

 
 
Ajánlattevő megnevezése: Bravogroup Rendszerház Kft. 
 Címe: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. 

1. sz. rész: nettó ajánlati összár: 75.620 Ft 
2. sz. rész: nettó ajánlati összár: 143.920 Ft 
3. sz. rész: nettó ajánlati összár: 236.350 Ft 
4. sz. rész: nettó ajánlati összár: 85.610 Ft 
5. sz. rész: nettó ajánlati összár: 126.400 Ft 
6. sz. rész: nettó ajánlati összár: 84.960 Ft 
7. sz. rész: nettó ajánlati összár: 137.160 Ft 

 
 
Ajánlattevő megnevezése: Danka Irodatechnikai Kft. 
 Címe: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 

1. sz. rész: nettó ajánlati összár: 74.222 Ft 
2. sz. rész: nettó ajánlati összár: 138.520 Ft 
3. sz. rész: nettó ajánlati összár: 232.297 Ft 
4. sz. rész: nettó ajánlati összár: 82.987 Ft 
5. sz. rész: nettó ajánlati összár: 123.068 Ft 
6. sz. rész: nettó ajánlati összár: 83.730 Ft 
7. sz. rész: nettó ajánlati összár: 134.704 Ft 

 
 
Ajánlattevő megnevezése: Delta Services Kft., Delta Systems Kft. 
 Címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 

1. sz. rész: nettó ajánlati összár: 73.809 Ft 
2. sz. rész: nettó ajánlati összár: 137.644 Ft 
3. sz. rész: nettó ajánlati összár: 229.209 Ft 
4. sz. rész: nettó ajánlati összár: 82.884 Ft 
5. sz. rész: nettó ajánlati összár: 126.366 Ft 
6. sz. rész: nettó ajánlati összár: 86.856 Ft 
7. sz. rész: nettó ajánlati összár: 142.072 Ft 
 

 
Alkalmasságuk indokolása: Az ajánlattevők alkalmassága a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság által a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a 
központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények számára „Nyomat 
előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2013.” tárgyban 
lefolytatott közbeszerzési eljárás első részében került elbírálásra. 
 
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati 
szempontja alapján bírálja el. 
 



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

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás 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 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

                 

                 

                 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

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. rész: 
A Woss Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a hiánypótlást 
követően sem nyújtotta be a felolvasólapot a felhívásnak megfelelő adattartalommal, továbbá 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét.   

A Dokutech Center Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők 
(cégenként) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e, továbbá nem nyújtotta be a megajánlott 
termékek magyar nyelvű ismertetőjét és az ajánlatot tartalmazó CD lemezt. 

Az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét és 
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 

 

 



2. rész:  
A Woss Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a hiánypótlást 
követően sem nyújtotta be a felolvasólapot a felhívásnak megfelelő adattartalommal, továbbá 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét.   

A Dokutech Center Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők 
(cégenként) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e, továbbá nem nyújtotta be a megajánlott 
termékek magyar nyelvű ismertetőjét és az ajánlatot tartalmazó CD lemezt. 

Az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét és 
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 

3. rész:  
A Woss Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a hiánypótlást 
követően sem nyújtotta be a felolvasólapot a felhívásnak megfelelő adattartalommal, továbbá 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét.   

A Dokutech Center Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők 
(cégenként) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e, továbbá nem nyújtotta be a megajánlott 
termékek magyar nyelvű ismertetőjét és az ajánlatot tartalmazó CD lemezt. 

Az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét és 
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 

4. rész:  
A Woss Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a hiánypótlást 
követően sem nyújtotta be a felolvasólapot a felhívásnak megfelelő adattartalommal, továbbá 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét.   

A Dokutech Center Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők 
(cégenként) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e, továbbá nem nyújtotta be a megajánlott 
termékek magyar nyelvű ismertetőjét és az ajánlatot tartalmazó CD lemezt. 

Az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét és 
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 

5. rész:  
A Woss Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a hiánypótlást 
követően sem nyújtotta be a felolvasólapot a felhívásnak megfelelő adattartalommal, továbbá 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét.   

A Dokutech Center Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők 
(cégenként) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e, továbbá nem nyújtotta be a megajánlott 
termékek magyar nyelvű ismertetőjét és az ajánlatot tartalmazó CD lemezt. 



Az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét és 
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 

6. rész:  
A Woss Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a hiánypótlást 
követően sem nyújtotta be a felolvasólapot a felhívásnak megfelelő adattartalommal, továbbá 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét.   

A Dokutech Center Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők 
(cégenként) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e, továbbá nem nyújtotta be a megajánlott 
termékek magyar nyelvű ismertetőjét és az ajánlatot tartalmazó CD lemezt. 

Az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét és 
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 

 
7. rész:  
A Woss Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a hiánypótlást 
követően sem nyújtotta be a felolvasólapot a felhívásnak megfelelő adattartalommal, továbbá 
nem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét.   

A Dokutech Center Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be nyilatkozatát arról, hogy a közös ajánlattevők 
(cégenként) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e, továbbá nem nyújtotta be a megajánlott 
termékek magyar nyelvű ismertetőjét és az ajánlatot tartalmazó CD lemezt. 

Az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján, mert a 
hiánypótlást követően sem nyújtotta be a megajánlott termékek magyar nyelvű ismertetőjét és 
az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát. 
 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
1. rész:  Kvint-R Kft., 1089 Budapest, Delej u. 41. Nettó összár: 60 330 Ft 

2. rész:  Kvint-R Kft., 1089 Budapest, Delej u. 41. Nettó összár: 111 850 Ft 

3. rész:  Kvint-R Kft., 1089 Budapest, Delej u. 41. Nettó összár: 188 600 Ft 

4. rész:  Kvint-R Kft., 1089 Budapest, Delej u. 41. Nettó összár: 72 000 Ft 

5. rész:  Kvint-R Kft., 1089 Budapest, Delej u. 41. Nettó összár: 106 900 Ft 

6. rész:  Kvint-R Kft., 1089 Budapest, Delej u. 41. Nettó összár: 73 230 Ft 

7. rész:  Kvint-R Kft., 1089 Budapest, Delej u. 41. Nettó összár: 117 900 Ft 

 



A fent felsorolt részek tekintetében az ajánlatok kiválasztásának indoka: az ajánlattevő 
alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlata érvényes és a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazzák.   
 

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: 2015.05.29. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015.06.07. 
 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.05.27. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.05.28. 
 
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 *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 


