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II.szakasz: Tárgy

NSZKK részére eredeti tonerkazetták beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - HP nyomtatókhoz toner beszerzésRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

229A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 229-563739A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az NSZKK részére eredeti tonerek beszerzésére és szállítására irányuló keretszerződés megkötése 5 részajánlati körben. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

A Kbt. II. rész XV. fejezet.

Uniós Nyílt eljárás

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

 Ajánlati ár: 72 712 359 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan). A 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték 
arányú értékelési szempontok szerint a fenti gazdasági társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére.

12672293213ManOPen Irodatechnikai Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám Körút 3

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az 1-es és a 2. részszempont esetében a fordított arányosítás (előny a kisebb) módszerét alkalmazza. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

900Morgen-Red Irodatechnikai és számítástechnikai Kft.

Szöveges értékelés:

907.72ManOPen Irodatechnikai Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár: 64 342 950 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan) 
Tonerek leszállítása (min.: 1 munkanap - max.: 3 munkanap): 2 
Ajánlattevő határidőben benyújtott ajánlata alapján nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az Ajánlattételi 
Felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak. Az eljárást megindító Felhívásban előírt 
műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést Ajánlattevő megfelelően igazolta. Az előírt alkalmassági 
feltételeknek megfelel a szerződés teljesítésére alkalmas. A fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata érvényes.

12839119213Morgen-Red Irodatechnikai és számítástechnikai Kft., Magyarország 2161 Csomád, Akácos Utca 9

- Ajánlati ár: 72 712 359 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan) 
- Tonerek leszállítása (min.: 1 munkanap - max.: 3 munkanap): 1 
Ajánlattevő határidőben benyújtott ajánlata alapján nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az Ajánlattételi 
Felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak. Az eljárást megindító Felhívásban előírt 
műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést Ajánlattevő megfelelően igazolta. Az előírt alkalmassági 
feltételeknek megfelel a szerződés teljesítésére alkalmas. A fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata érvényes.

12672293213ManOPen Irodatechnikai Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám Körút 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000ManOPen Irodatechnikai Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár: 8 440 620 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan) 
Tonerek leszállítása (min.: 1 munkanap - max.: 3 munkanap): 1.  
Ajánlattevő határidőben benyújtott ajánlata alapján nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az Ajánlattételi 
Felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak. Az eljárást megindító Felhívásban előírt 
műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést Ajánlattevő megfelelően igazolta. Az előírt alkalmassági 
feltételeknek megfelel a szerződés teljesítésére alkalmas. A fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

12672293213ManOPen Irodatechnikai Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám Körút 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Kyocera nyomtatókhoz toner beszerzésRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár: 64 342 950 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan). A 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték 
arányú értékelési szempontok szerint a fenti gazdasági társaság tette a 2. legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett.

12839119213Morgen-Red Irodatechnikai és számítástechnikai Kft., Magyarország 2161 Csomád, Akácos Utca 9

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Toshiba nyomtatókhoz toner beszerzésRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár: 8 440 620 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan). A 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányú 
értékelési szempontok szerint a fenti gazdasági társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére.

12672293213ManOPen Irodatechnikai Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám Körút 3

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az 1-es és a 2. részszempont esetében a fordított arányosítás (előny a kisebb) módszerét alkalmazza. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár: 3 733 320 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan). A 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányú 
értékelési szempontok szerint a fenti gazdasági társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére.

25049813241I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 Budapest, 
Ezred Utca 2

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az 1-es és a 2. részszempont esetében a fordított arányosítás (előny a kisebb) módszerét alkalmazza. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár: 3 733 320 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan) 
Tonerek leszállítása (min.: 1 munkanap - max.: 6 munkanap): 1. Ajánlattevő határidőben benyújtott ajánlata alapján nem áll 
kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az Ajánlattételi Felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott előírásoknak. Az eljárást megindító Felhívásban előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést Ajánlattevő megfelelően igazolta. Az előírt alkalmassági 
feltételeknek megfelel a szerződés teljesítésére alkalmas. A fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

25049813241I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 
Budapest, Ezred Utca 2

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

A beérkezett ajánlatok száma:
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az 1-es és a 2. részszempont esetében a fordított arányosítás (előny a kisebb) módszerét alkalmazza. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000ManOPen Irodatechnikai Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár: 393 570 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan) 
Tonerek leszállítása (min.: 1 munkanap - max.: 6 munkanap): 1.  
Ajánlattevő határidőben benyújtott ajánlata alapján nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az Ajánlattételi 
Felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak. Az eljárást megindító Felhívásban előírt 
műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést Ajánlattevő megfelelően igazolta. Az előírt alkalmassági 
feltételeknek megfelel a szerződés teljesítésére alkalmas. A fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata érvényes.

12672293213ManOPen Irodatechnikai Kft., Magyarország 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám Körút 3

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

4 - Canon,OKI,Ricoh,Xenon nyomtatókhoz toner beszerzésRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

Igen
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Ajánlati ár: 5 087 292 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan) 
Tonerek leszállítása (min.: 1 munkanap - max.: 3 munkanap): 1.  
Ajánlattevő határidőben benyújtott ajánlata alapján nem áll kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az Ajánlattételi 
Felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott előírásoknak. Az eljárást megindító Felhívásban előírt 
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

5 - Borther, Samsung nyomtatókhoz toner beszerzésRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár: 393 570 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan). A 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányú 
értékelési szempontok szerint a fenti gazdasági társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár: 5 087 292 Ft (36 hónap mennyiségre vonatkozóan). A 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányú 
értékelési szempontok szerint a fenti gazdasági társaság tette a legkedvezőbb ajánlatot. Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, 
továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlatkérő az 1-es és a 2. részszempont esetében a fordított arányosítás (előny a kisebb) módszerét alkalmazza. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

1000ManOPen Irodatechnikai Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelést Ajánlattevő megfelelően igazolta. Az előírt alkalmassági 
feltételeknek megfelel a szerződés teljesítésére alkalmas. A fentiek alapján Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az 1. részben az  
Ajánlattevő: ÍRISZ Holding Kft. (1151 Budapest Fő út 4-6. fsz. 
Ajánlattevő: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Kft. (1044 Budapest Ezred utca 2.) 
Ajánlattevő: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest Újvilág utca 50-52.) 
Ajánlattevő: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. (1141 Budapest Fogarasi Út 98.) 
 
a 2. részben az  
Ajánlattevő: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest Újvilág utca 50-52.) 
Ajánlattevő: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Kft. (1044 Budapest Ezred utca 2.) 
Ajánlattevő: ÍRISZ Holding Kft. (1151 Budapest Fő út 4-6. fsz.) 
 
a 3. részben az  
Ajánlattevő: ÍRISZ Holding Kft. (1151 Budapest Fő út 4-6. fsz.) 
Ajánlattevő: ManOPen Irodatechnikai Kft. (2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám Körút 3.) 
 
a 4. részben az  
Ajánlattevő: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Kft. (1044 Budapest Ezred utca 2.) 
Ajánlattevő: ÍRISZ Holding Kft. (1151 Budapest Fő út 4-6. fsz.) 
 
az 5. részben az  
Ajánlattevő: I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Kft. (1044 Budapest Ezred utca 2.) 
Ajánlattevő: ÍRISZ Holding Kft. (1151 Budapest Fő út 4-6. fsz.) 
ajánlattevők által benyújtott ajánlatok nem kerültek bírálatra, tekintettel a Kbt. 81. § (4) –(5) bekezdéseiben előírtakra Ajánlatkérő az 
értékelési szempontokra figyelemmel csak a legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő (kivéve: 1. rész) vonatkozásában végezte el 
a bírálati cselekményeket.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.03.26Lejárata:2021.03.17Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2021.03.16

2021.03.16
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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