
14. melléklet az 44/2015. (XI. 2.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
  
1.) Ajánlatkérő neve és címe: 

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

2.) A közbeszerzés tárgya: 

„Számítástechnikai eszközbeszerzések – 2016. II. félév” 
 

3.) A közbeszerzés mennyisége:  

a, rész - Számítógép 
b, rész - Eszközök 
c, rész - Nyomtatók és tonerek 

A közbeszerzés tárgyának részletes listája és specifikációja a dokumentációban megtalálható.   

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

4.1.) Az eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli eljárás a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint. 

4.2.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó kö-
rülmények ismertetése: ---  

4.3.) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: --- 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --- 

4.4.) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás meg-
küldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: Ajánlati felhívás meg-
küldése 4 Ajánlattevő részére 2016. augusztus 17.-én elektronikusan. 

4.5.) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: --- 
 

5.) Az eljárás eredménye: Az eljárás eredményes volt.  

5.1.) Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ: 

5.1.1) A befejezetlen eljárás oka: --- 

5.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

5.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: --- 

5.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők: --- 

5.2.) Az eljárás eredménye: 

5.2.1) A beérkezett ajánlatok száma: 3 (9 részajánlat) 

5.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: 

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

Ajánlati nettó ár: 
a, rész - Számítógép 615.090,-Ft 
b, rész - Eszközök 99.488,-Ft 
c, rész - Nyomtatók és tonerek 354.218,-Ft 

 

http://uj.jogtar.hu/


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

Ajánlati nettó ár: 
a, rész - Számítógép 567.570,-Ft 
b, rész - Eszközök 103.170,-Ft 
c, rész - Nyomtatók és tonerek 382.900,-Ft 

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

Ajánlati nettó ár: 
a, rész - Számítógép 662.382,-Ft 
b, rész - Eszközök 89.977,-Ft 
c, rész - Nyomtatók és tonerek 422.851,-Ft 

 
5.2.3) Az ajánlatok értékelése: A legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és az (5) 
bekezdés figyelembevételével). 

5.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: --- 

5.2.5) Az ajánlatok értékelése során annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --- 

5.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasz-
tásának indokai: 

a, rész - Számítógép 
PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) 
Ajánlati nettó ár: 567.570,-Ft 
A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. 

 
b, rész - Eszközök 

Spider-Net 2000 Bt. (8500 Pápa, Csáky László u. 23-25.) 
Ajánlati nettó ár: 89.977,-Ft 
A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. 

 
c, rész - Nyomtatók és tonerek 

Dragoon Computer Bt. (8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 18. I/1.) 
Ajánlati nettó ár: 354.218,-Ft 
A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot tette. 

 
5.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgálta-
tás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --- 

5.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:  

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek telje-
sítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: --- 

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: ---  

5.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: ---  

5.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek: 



Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyer-
tes ajánlattevő ajánlatában: --- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyer-
tes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

5.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: ---  
 
6.) További információk:  

6.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama: 2016. szeptember 7. – 2016. szeptember 12. 
(Kbt. 131. § (6) bekezdése értelmében.) 

6.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. szeptember 7.  

6.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. szeptember 7.   

6.1.4) Az összegezés módosításának indoka:  

6.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:  

6.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 

6.1.7) Az összegezés javításának indoka:  

6.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 

6.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:  

6.1.10) További információk: 

  

 


