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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
30 

 

 Óbudai Egyetem részére az EFOP-4.2.1-16-2017-00020 azonosító számú  

„Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és Székesfehérváron”  

című projekt keretében „Különböző eszközök beszerzése II.” 

 

Keretmegállapodás azonosító száma:  KM0201-14FMNY15 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Óbudai Egyetem 

[KEF azonosító: 12233] 

Postai cím: Bécsi út 96/b. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1034 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya 

Árubeszerzés 

Keretmegállapodásban a verseny újranyitására 

(a 2015. évi CXLIII. tv. 105. § (3)-(5) bek. szerint) 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

Óbudai Egyetem részére az EFOP-4.2.1-16-2017-00020 azonosító számú 

„Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és Székesfehérváron” 

című projekt keretében „Különböző eszközök beszerzése II.”  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.340321#foot30
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1db A3 színes másológép és a hozzá tartozó 6db fekete toner, 4 db ciánkék, 4db bíbor és 

4db sárga színes toner beszerzése 

 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  

XVI. FEJEZET 

SAJÁTOS BESZERZÉSI MÓDSZEREK 

Keretmegállapodások 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

 

Keretmegállapodásban a verseny újranyitására 

(a 2015. évi CXLIII. tv. 105. § (3)-(5) bek. szerint) 

 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását 

megalapozó körülmények ismertetése: 

nem releváns 

IV.1.4) 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 
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
 

2018/06/27 
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése: 
2 

nem releváns 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
 2

 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 

bocsátásának indoka: 

nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
 1
 

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

Elnevezés: Óbudai Egyetem részére az EFOP-4.2.1-16-2017-00020 azonosító számú 

„Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és Székesfehérváron” című 

projekt keretében „Különböző eszközök beszerzése II.”  

1db A3 színes másológép és a hozzá tartozó 6db fekete toner, 4 db ciánkék, 4db bíbor 

és 4db sárga színes toner beszerzése 

 

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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 
2
 

 

V.2 Az eljárás eredménye 
2
 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma:  

[ 3 ajánlat ] 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

1. Bravocopy Kft. közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője, Bravonet Kft.: 

Összesített nettó ajánlattételi ár3:  983.200,- Ft 

2% Közbeszerzési díj  19.664,- Ft 

27% Áfa  270.773,- Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  1.273.637,- Ft 
 

Bravocopy Kft. közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője  
székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

adószáma: 11933007-2-42 

 

Bravonet Kft. 

székhelye: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

adószáma: 23768569-2-42 
 

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban 

és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánította. 
 

 

 

 

2.   Kvint-R Kft. (konzorcium vezető), Delta Systems Kft (konzorcium tag): 

Összesített nettó ajánlattételi ár3:  1.077.230,- Ft 

2% Közbeszerzési díj  21.545,- Ft 

27% Áfa  296.669,- Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  1.395.444,- Ft  
 

Kvint-R Kft. (konzorcium vezető)  

székhelye: 1089 Budapest, Delej u. 41. 

adószáma: 10519066-2-42 

 

Delta Systems Kft. (konzorcium tag) 

székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

adószáma: 13978774-2-41 
 

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban 

és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánította. 
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     3. Atlantis Rendszerház Kft., TONEXT KFT., Ecoffice Technology Kft., Wallitrade Kft. 

Összesített nettó ajánlattételi ár3:  974.396,- Ft 

2% Közbeszerzési díj  19.488,- Ft 

27% Áfa  268.349,- Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  1.262.233,- Ft  

 

Atlantis Rendszerház Kft. 

székhelye: 3564 Hernádnémeti, Munkácsy utca 26. 

adószáma: 25180635-2-05 

 

TONEXT KFT. 

székhelye: 1113 Budapest, Diószegi út 45. 

adószáma: 13312617-2-43 

 

Ecoffice Technology Kft. 

székhelye: 1043 Budapest, Csányi László utca 32. 

adószáma: 10499920-2-41 

 

Wallitrade Kft. 

székhelye: 1165 Budapest, Koronafürt utca 44/A 

adószáma: 13434353-2-42 

 
 

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban 

és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánította. 
 

 

 

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.) 

 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

nem releváns 
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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 ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdése 

alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont szerint történik.  

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

3. Atlantis Rendszerház Kft., TONEXT KFT., Ecoffice Technology Kft., Wallitrade Kft. 

Összesített nettó ajánlattételi ár3:  974.396,- Ft 

2% Közbeszerzési díj  19.488,- Ft 

27% Áfa  268.349,- Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  1.262.233,- Ft  
 

Atlantis Rendszerház Kft. 

székhelye: 3564 Hernádnémeti, Munkácsy utca 26. 

adószáma: 25180635-2-05 

 

TONEXT KFT. 

székhelye: 1113 Budapest, Diószegi út 45. 

adószáma: 13312617-2-43 

 

Ecoffice Technology Kft. 

székhelye: 1043 Budapest, Csányi László utca 32. 

adószáma: 10499920-2-41 

 

Wallitrade Kft. 

székhelye: 1165 Budapest, Koronafürt utca 44/A 

adószáma: 13434353-2-42 
 

A közös ajánlattevők által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata 

során ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok 

hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való 

tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 

valamint a legalacsonyabb összegű ajánlatot ajánlotta. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 

az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2 

nem releváns 
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2
  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

nem vesz igénybe 

 

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 

nem releváns 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 
2 

a nyertes ajánlattevő ajánlatában 

nem releváns 

 

a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
2
 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 

megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 

támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

nem vesz igénybe alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet 

 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma 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 
2
 

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

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 
2 

nem releváns 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2018/08/04) / Lejárata: (2018/08/13)  

 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/08/03)  

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/08/03)  

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: 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 
2
 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
 
 

VI.1.10) További információk: 
2
 

__________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 

 

 

Szolnok, 2018. augusztus 03. 
 

 

 

 
   

Tóth Róbert Miklós 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00046 
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