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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Pápa Város Polgármesteri Hivatala (8500 Pápa, Fő u. 12.) 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 

„Számítástechnikai eszközbeszerzések – 2012 első félév” 

 

A közbeszerzés tárgyának részletes listája és specifikációja a dokumentációban megtalálható.   

 

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti 

eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: --- 

 

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

 

5. A benyújtott végleges ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):  

a) rész 1 db 

b) rész 1 db 

c) rész 1 db 

d) rész 2 db 

e) rész 1 db 
 

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb 

ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként): 

 

1, ManOPen Irodatechnikai Kft. (2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.) 

a) rész – Számítógépek 

Ajánlati nettó ár (Ft) ............................................................................................................ ---,- Ft 

b) rész – Eszközök 

Ajánlati nettó ár (Ft) ............................................................................................................ ---,- Ft 

c) rész – Hálózati eszközök 

Ajánlati nettó ár (Ft) ............................................................................................................ ---,- Ft 

d) rész – Nyomtatók – tonerek 

Ajánlati nettó ár (Ft) ................................................................................................ 1.709.561,- Ft 

e) rész – Szoftverek 

Ajánlati nettó ár (Ft) ............................................................................................................ ---,- Ft 

 

2, PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

a) rész – Számítógépek 
Ajánlati nettó ár (Ft) ................................................................................................... 925.950,- Ft 

b) rész – Eszközök 

Ajánlati nettó ár (Ft) ................................................................................................... 503.689,- Ft 

c) rész – Hálózati eszközök 

Ajánlati nettó ár (Ft) ................................................................................................... 422.800,- Ft 

d) rész – Nyomtatók – tonerek 
Ajánlati nettó ár (Ft) ................................................................................................ 1.910.030,- Ft 

e) rész – Szoftverek 

Ajánlati nettó ár (Ft) ................................................................................................... 486.000,- Ft 

 



b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén 

részenként): --- 

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: --- 

 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az is-

mertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek ér-

tékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --- 

 

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

 

Budapiért Kereskedelmi Zrt. (1116 Budapest, Barázda u. 42.) 

Ajánlatát hiányosan nyújtotta be, és ezen hiányokat a hiánypótlás során sem pótolta. 

ITV Albatech Kft. (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 12.) 

Nem nyújtott be végleges ajánlatot. 

 

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasz-

tásának indokai: 

a) rész – Számítógépek 

PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 925.950,- Ft. 

A legkedvezőbb ajánlatot tette. 

 

b) rész – Eszközök 

PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 503.689,- Ft. 

A legkedvezőbb ajánlatot tette. 

 

c) rész – Hálózati eszközök 

PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
Az ellenszolgáltatás nettó összege: 422.800,- Ft. 

A legkedvezőbb ajánlatot tette. 

 

d) rész – Nyomtatók – tonerek 

ManOPen Irodatechnikai Kft. (2100 Gödöllő, Széchenyi út 5.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.709.561,- Ft. 

A legkedvezőbb ajánlatot tette. 

 

e) rész – Szoftverek 

PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 486.000,- Ft. 

A legkedvezőbb ajánlatot tette. 

 

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

kiválasztásának indokai: --- 

 

d) rész – Nyomtatók – tonerek 

PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.910.030,- Ft. 

A legkedvezőbb ajánlatot tette. 

A második legkedvezőbb ajánlatot tette. 

 

 

 



9. a)  A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Igen 

 

b)*  A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumo-

kat ajánlatával együtt benyújtotta-e? Igen 

 

10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kí-

vánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közre-

működik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --- 

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

 

11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem hala-

dó mértékben szerződést köthet: --- 

 

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

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján, mivel az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszon-

ötmillió forintot. 

 

13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. június 5. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. június 15. 

 

14. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. június 5. 

 

15. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. június 5. 

 

16. * Az összegezés módosításának indoka: --- 

 

17. * Az összegezés módosításának időpontja: --- 

 

18. * A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 

19. * Az összegezés javításának indoka: --- 

 

20. * Az összegezés javításának időpontja: --- 

 

21. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

 

22. * 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 elbí-

rálási szempontot alkalmazta. 

 


