,,',"á. ,,

Nógrád Megyei

Kqiqsztrófovédelmi lgozgotósó9

,/o'.A

'@'
H,3l00 solgóiolión, szent
Tel: (3ó_32)

L5-

46f Loll\

/

\*/ffi

Flórión iér l,

52]_030 Fox: (3ó32) 521_03]

e-moi]: nogrod,iitkorsog@kowed,gov.hu

t0

1.

Az

2.

A köZbeszerzés tiirgya

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

ajánlatkérő neve és címe: Nógrád Megyei Katasztrólávédelmi ígazgatóság

3l00 Salsótarián. szent Flólián tér l.

és mennyisége:

Sharp fónymásolókbhoz tonerek és multil'unkciós lézemyomtató szállítása a Nógrád Megyei
Kataszhófavédelni lgazgatóság részéreI

Ton€r

FéDymásoló típu§a

(KEF tennékazonosító: AR3l0T)

Sharp AR-M316

^R3l0T \€gy azzal egyenértékíi

sharp AR-5520N

AR020T (KEF termékazonosító: AR020T)
vagy azzal egyenértékúí

Shary AR,M276

ÁR270T (KEF temékazonosító: AR270T)
vagy azzal egyenértékí

T€rmék megnevezése

Termék specifikáció

FI? LaserJ€t

MFP n},omtaió

Pro
/

M12l2nf

másoló /

1'a_x /

Mennyiség

2

2

Mennyiség

Lézer nyomtatás. másolás és szíDes
szkenner, faxolrás. legalább l8 lpp sebesség

Szkennel (KEF

nyomtatási 1élbontás: ]egalább 600x600 ctpi

temékazonosíió: cE8,11 A)
vagy az7a1 egyenértéló

A4, dokumentum adagoló, UsB, Eihgrnet
hálóZati nyomtatás
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3. A választott eljárás 1'ajtájai központosított közbeszerzés eljárás második részekénta 2011. évi cvIII.
tön,ény 1 10. § (5) bekezdése alapján a verseny újranyitásával indított köZbeszerzési eljárás

4.* Hirdetmény nélküli t&gyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismeíetése: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetcs tájékoztatóra

és

6,

és

köZzétételének napja: -

Hivatkozás

aZ

eljfuást megindító, illetve meghildető hirdetmén}Te (felhívásra)

közzétételéneVmegküldéséneknapja:2014. május 06,
7, a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljalás esetén az eredménytelenség indoka, valamiít a Kbt. 76, § (1) bekezdés d)
pontja szerinti eredménlelenségi esetben a köZbeszerzésre teNezett anyagi l'edezet összege, és annak
megadása, hogy az mikol és milyen okból került elvonásra. átcsoportosításla:
c)* AZ erednén),telen eljárást követően indul-e új eljárás:

8,

A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi 1ehetőség

esetén részenként):3

9, a) AZ éNényesajánlatot tevők nevej címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak aZ értékelési
szen]pont az összességóben legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti

tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén réSzenká,tt)|

BíIálati szempont: legalacsonyabb összegú ellenszolgáltatás
Ervónyes ajánlatot tevők neve. címe, ajánlatuk tartalmi eleme:

1_ Colorspectrum Kf1., 113i Budapest, Dolmányu.26,, ajánlattevő
Nettó ajánlati ár közbeszerzési díj nélkül:41.475.-Ft, aZaZ Neg}.Venegyezer-negyszáZhetvenöt 1brint
(kizárólag a lézer mrrltit'unl<ciós nyontatóra adott aján]at). Csökl<entésre került a részle|es árajánlatban
szereplő kiszá1 Jítási dijjal,
2, Woss Kcreskede]mi Kft,-Humansoft Kft., 1141 Budapest. Fogarasi út 98,, ajánlattevő
Nettó ajánlati ár közbeszerzési díj nélkiil:,10,300.-It, azaz Negyvenezef-háromszáz forint (kizárólag a
lézer multii'LLnkciós nyomtatóra adott ajánlat).
3, Bravogroup Rendszerház Kff,, 1145 Budapcst, Ujvilág u, 50-52., ajánlattevő
Nettó ajánlatj ár közbeszerzési díj nélkiil: 84.704.-Ft, azaz Nyolcvanrrégyezer-hétszinégy forjnt
(kizrirólag a Sharp lénymásolókhoz tonereke adott ajállat.)

Az

pont szelinti ajánlatok értóke]ése a következő tábláZatba foglalva (részajánlartétoli lehetőség
esetén íészenként):b)**

a)

AZ ajánlaitevő neve:

AZ aján]atte\ó neve:

Az aján]attevő neve:

Az eLbírálás
lészsZempontok
réSZsZempontjai
(adott esetben

sírlyszámai
(adott esetbcn

Értékelési Enékelési ÉúéketéSi Éíéke]ésiÉrtékelési Értékelési
pontszám
pontszám
pontsZáln
pontsZám
pontszám
pontszám

alszempontjai is)
a]szemponiok
súlyszámai is)

éS

és

és

súlvs7ám

súlyszám

súlyszáin

szoízata

A súlyszárnmal
szorzolt

éíéke]ési

pontszámok
összegei
aj

ánleitevőlként:

AdolI e.elben a lé,,,,,,elnpontnk-a adon pont.uanr ./ö\ ege. érIél<'é.e:

(A tábláZahak aZ ajánlattevők nevei alatti osáott oszlopainak ba1 oldalára az ádott ajádainak az aalott részszempont
szerinti tarta]mi elemeiíe adott éftéke]ésipontszálnot, jobb oldalfua pedig az értékelésipontszámnak a síllys7ámma]
kielakítolt szorzatát kell beírni.)
c)** AZ össze§ségében legelőnyösebb ajánlat kiválasáása esetén az édékeléssorán adható pontszám
alsó és felső határának megadása: d)*x Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszemek (módszereknek)
ismertetése,
az
arncllyel az ajánlatkérő negadta aZ ajánlatok részszempontok szerinti tafialmi elemeinek
értékelésesorán a ponthatáiok közötti pontszámot: 10.

Az érvén},telen ajánlatot tevők neve, címe ós az érvárltelenség indoka: -

1l.

a) Eíedméíyeseljárás esetéo a nye.tes ajánlattcvő n§ve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásárak indokai:

A

20]4. május 14. 11 óra határidőig bekiildött ajánlatok alapján az ajánlatkérő megállapította, hogy
va]amonnyi ajánlattevők ajánlatai megfclelnek aZ ajállattételi dokumeítációban előíi. feltételeknek,
valamint

a

jogszabályokban előírt követehnényeknek,

Ajánlatkérő aZ áa/ényes ajánlatok éftékelésétaZ ajánlattételi felhívásbar' előífiaknak megfelclően a
legalacsonyabb összcglí ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint éftékelte.

Sharp 1énymásolókhoz tonerek szállításe esetén:
Bm\ogloup Rend"zerh.rz Kh.. l1_,!5 Budape.r. l jrilag u,50-52,
h\ettó ajánlati ár közbeszerzési dű néikiil: 84,704,-Ft, az az N},olcval]négyezer-hétszámégyforint

MultiliLnkciós 1ézernyomtató esetén:
Woss Kereskedelmi Kft.-Humansoft Kft_, 1l41 Budapest, Fogarasi út 98.
Nettó ajánlatj ár közbeszerzési díj nélkül: 40.300.-Ft, aZaZ Neg}venezer-háronsziiz

forint

b)* A nyefies ajánlatot követő Jegkedvezőbb aj'ánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajáílata kiválasztásának indokai:

Multifunkciós lézemyomtató esetén:
Colorspectrum Kft,, 1131 lludapest, Dolrnány u, 26,

Nettó ajánlati ár közbeszerzési díj nélkiil:41,.175,-Ft, azaz Negyvenezer_négyszáZhehenöt forint
kiszálítási díjjal csökteítve)

(

a

12, * A

köZbeszeEésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek telje§ítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajiánlatában: 13,*

A

12, pont szerinti lész(ek) tekintetében a közbeszerzés éfiékénektíz száZalékát meghaladó mértékben

igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kőzbeszerzésnek az a százalékos arálya, amelynek
a egjelölt alvállalkozók közre fognak működni: a) A nyeíes ajánlattevő ajánlatában: b) x A nyertes ajáilatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatábán: _
14, * Az alkalmasság igazolásában lészt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervczet erőfonásaira (is) támaszkodik: a) A nyeíes ajáilaitevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követó legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: teljesítésében

15. a) A szerződé§kötési tilalmi időszak [Kbt, 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014, május 17_
b) A szerződéskötési tilalmi időszak |Kbt. 124- § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. május 26.
16,

Az összegezés elkószítésénekidőporrtja: 2014. május

17.

AZ összege2és megküldésének időpontja: 2014, május l6.

18,*

Az összegezés módosításanak indoka:

19.*

Az összegezés módosításának időpontja:

16.

-

20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

2 l. +

Az ö.szegczé. jar

ij.rnal

]2. * A/ öss/ege/e:jrtitjsán.rl,

indoka: idrrponLja: -

23. * A javított összegezés megkiildésének időpontja: 24,x Egyéb inlbrmációk: -

A

*-gai megjelölt pontokat csak akkor

ke11 kilölteni, ha az abban foglalt eset fennálL,
x*-gal
pontokat
A
megjelölt
csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő aZ összességében legelőnyösebb
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

