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

MÓDOSÍTOTT Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Pápai Polgármesteri Hivatal (8500 Pápa, Fő u. 5.) 
 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

„Számítástechnikai eszközbeszerzések – 2014. II. félév” 
A közbeszerzés tárgyának részletes listája és specifikációja a dokumentációban megtalálható.   

 
3. A választott eljárás fajtája: 

Hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján. 
 

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

5. *Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és köz-
zétételének napja: - - - 
 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzététel-
ének/megküldésének napja: 

Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján 2014. november 24.-én 5 ajánlattevőnek megküldött fel-
hívással hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított, mivel az árubeszerzés becsült ér-
téke nem éri el a huszonötmillió forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem volt szükséges. 

 
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): 5 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, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

Dragon Computer Bt. (8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 18. I/1.) 

Ajánlati nettó ár: 

a, rész - Számítógép ................................................................................... 240.051,-Ft 
b, rész - Eszközök ....................................................................................... 395.115,-Ft 
c, rész - Nyomtatók és tonerek ................................................................ 1.394.516,-Ft 
d, rész - Szoftverek ..................................................................................... 884.415,-Ft 

 

Spider-Net 2000 Bt. (8500 Pápa, Csáky László u. 23-25.) 

Ajánlati nettó ár: 

a, rész - Számítógép ................................................................................... 247.830,-Ft 
b, rész - Eszközök ....................................................................................... 381.260,-Ft 
c, rész - Nyomtatók és tonerek ................................................................ 1.462.260,-Ft 
d, rész - Szoftverek ..................................................................................... 862.600,-Ft 
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PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

Ajánlati nettó ár: 

a, rész - Számítógép ................................................................................... 246.900,-Ft 
b, rész - Eszközök ....................................................................................... 398.000,-Ft 
c, rész - Nyomtatók és tonerek ................................................................ 1.422.550,-Ft 
d, rész - Szoftverek ..................................................................................... 862.500,-Ft 

 
RL-Hard Kft. (9012 Győr, Dr. Albert Schweitzer u. 2/A.) 

Ajánlati nettó ár: 

a, rész - Számítógép 307.990,-Ft 
b, rész - Eszközök 408.840,-Ft 
c, rész - Nyomtatók és tonerek 1.293.660,-Ft 
d, rész - Szoftverek 944.100,-Ft 

 
b) **Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehető-
ség esetén részenként): - - - 
c) **Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pont-
szám alsó és felső határának megadása: - - - 
d) **Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszerek-
nek) 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: 

Exact Office Kft. (8500 Pápa, Korona u. 49.) 

Ajánlatából hiányzott, és a hiánypótlás során sem csatolta: 
- tételes árajánlatot, 
- új nyilatkozatot a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (3. sz. melléklet), 
- új nyilatkozatot a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint (5. sz. melléklet), 
- új nyilatkozatot a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint (8. sz. melléklet). 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és aján-
lata kiválasztásának indokai: 

a, Számítógép: 
Dragon Computer Bt. (8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 18. I/1.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................... 240.051,- Ft 

b, Eszközök: 
Spider-Net 2000 Bt. (8500 Pápa, Csáky László u. 23-25.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................... 381.260,- Ft 

c, Nyomtatók és tonerek: 
RL-Hard Kft. (9012 Győr, Dr. Albert Schweitzer u. 2/A.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................ 1.293.660,- Ft 

d, Szoftverek: 
PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................... 862.500,- Ft 

 
Legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó ajánlatot tették. 
 

b) *A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
a, Számítógép: 

PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................... 246.900,- Ft 
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b, Eszközök: 
Dragon Computer Bt. (8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 18. I/1.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................... 395.115,- Ft 

c, Nyomtatók és tonerek: 
Dragon Computer Bt. (8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 18. I/1.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................ 1.394.516,- Ft 

d, Szoftverek: 
Spider-Net 2000 Bt. (8500 Pápa, Csáky László u. 23-25.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege:........................................................... 862.600,- Ft 

 
Második legalacsonyabb összegű ajánlatot tartalmazó ajánlatot tették. 

 
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 mér-
tékben 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 megje-

lölése, 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: 2014. december 22. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. január 1. 
 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. december 22. 
 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. december 22. 
 

18. *Az összegezés módosításának indoka: Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés 2014. december 
22.-i megküldését követően 2014. december 22.-én az RL-HARD Kft. (9024 Győr, Szent Imre út 110.) elő-
zetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amely alapján az összegezés javítására volt szükség. 

 
19. *Az összegezés módosításának időpontja: 2014. december 29. 

 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2014. december 29. 

 
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. 

 

 


