9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19.-21.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 20.000.000,- Ft keretösszegig.

3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerint alkalmazza az
eljárásfajtát, tekintettel arra a tényre, hogy az eljárás tárgyát képező árubeszerzés becsült
értéke nem éri el a huszonötmillió forintot.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:--6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő 2014. szeptember
16. napján küldte meg ajánlattevőknek.
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): 3
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, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
1. Ajánlattevő neve: I-COM Kft.
Székhelye:
1044 Budapest, Ezred u. 2.
Nettó ajánlati összár: 6.498.639,30,- Ft.
Ajánlattevő alkalmas, mert ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: --d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) 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:
1. Ajánlattevő neve: Irodamarket Kft.
Székhelye:
1044 Budapest, Óradna u. 5.

Ajánlatkérő a genotherm esetében egyéb követelményként előírta, hogy PP alapanyagú, felül
nyitott. Víztiszta, gerinces, 10 db/csomag.
Ajánlattevő az ajánlatában a 47-68 oldalakon csatolta műszaki és árajánlatát, mely szerint az
általa megajánlott genotherm narancsos.
Ajánlatkérő a lefűzhető genotherm esetében egyéb követelményként előírta, hogy PP
alapanyagú, 11 lefűzőlyukkal, felül nyitott. Vastagság: legalább 55 mikron. Víztiszta.
100db/csomag.
Ajánlattevő a hiánypótlás során úgy nyilatkozott, hogy a hiánypótlásként az ajánlati részt
képező táblázat utolsó oszlopában a termék nevét-kódját és a hozzá tartozó képrészeket
csatolja, amelyekkel a termékek egyértelműen beazonosíthatóak.
A 101-7396 cikkszámon megjelölt genotherm webes hivatkozását megnyitva ajánlatkérő
megállapította, hogy a megajánlott genotherm vastagsága 45-50 mikron.
Ajánlatkérő a 396-5378 cikkszám alatt megajánlott termék megfelelőségét nem tudta
egyértelműen beazonosítani, mivel az internetes hivatkozás nem volt megnyitható. A
hiánypótlás keretében benyújtott képek között sem volt megtalálható.
A fentieket figyelembe véve ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében érvénytelen.
2. Ajánlattevő neve: Iroda Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye:
2120 Dunakeszi, Pallag u. 25. B. ép.
Ajánlatkérő 2014. október 09. napján 1027/270-10/2014/1024 iktatószámú levélben
hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt. Ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban
megadottaknak, azaz nem csatolta referencianyilatkozatát és a megajánlott termékek
fényképét.
A fentieket figyelembe véve ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében érvénytelen.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
I-COM Kft.
Székhelye:
1044 Budapest, Ezred u. 2.
Nettó ajánlati összár: 6.498.639,30,- Ft.
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben 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: Nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Nyertes ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást
nyújtó szervezetet az alkalmasság igazolásához.
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014.11.07.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.11.16.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.11.06.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.11.06.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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.

