7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkér neve és címe:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Számítógépes nyomtató és fénymásoló berendezések biztosítása, oly módon, hogy az
Ajánlattev asztali A4-es lézernyomtató, asztali A4-es lézer multi funkciós, valamint A3-as
nagy teljesítmény fénymásoló-lézernyomtató berendezéseket bocsát az Ajánlatkér
rendelkezésére, azokat üzemelteti, karbantartja, kellékanyagokkal látja el.
Igényelt berendezések darabszáma:
§ 29 db Nagy teljesítmény nyomtató/fénymásoló gép, számítógépes hálózatra
kapcsolható, A3, A4 és receptnyomtatási lehet séggel, duplex üzemmóddal, beépített
adattárolási lehet séggel, opcióként szkennelési lehet séggel.
§ 48 db Asztali lézernyomtató gép, számítógépes hálózatra kapcsolható, A4 és
receptnyomtatási lehet séggel, duplex üzemmóddal, valamint beépített memóriával.
§ 11 db Asztali nyomtató/fénymásoló (multi funkciós) gép, duplex üzemmóddal,
számítógépes hálózatra kapcsolási lehet séggel, A4 és receptnyomtatási lehet séggel,
opcióként FAX lehet séggel.
Nyomtatási mennyiségek A3-as, A4-es illetve recept, egy oldalas, fekete-fehér nyomtatás:
§ Nagy teljesítmény nyomtató (A3/A4) gépeken összesen: 1.200.000 oldal/év
§ Asztali kis/közepes teljesítmény nyomtató (A4) összesen: 1.200.000 oldal/év
§ Asztali kis teljesítmény nyomtató (multi funkciós) (A4) összesen: 120.000 oldal/év
3. A választott eljárás fajtája: Általános egyszer 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 követ en indul-e új eljárás: 5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehet ség esetén részenként): 5
6. a) Az érvényes ajánlatot tev k neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az
összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illet leg elemei (részajánlattételi lehet ség esetén részenként):
1.

Konica Minolta Magyarország Kft. (1117 Budapest, Galvani utca 4.)

2.

Bravogroup Rendszerház Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)

3.

Xero Kft. (3530 Miskolc, Arany János utca 2.)

4.

Xcopy Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy utca 17.)

5.

Delta Services Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53)

Ajánlatkér az összességében legel nyösebb ajánlat, azaz az ajánlatkér által fizetend
ellenszolgáltatás mértéke és a hibajavítási reakcióid mértéke alapján döntött.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ
(részajánlattételi lehet ség esetén részenként):

táblázatba foglalva

Az értékelés részletezését lásd a mellékletként csatolt pontozótábla szerint.
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A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattev nként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

(A táblázatnak az ajánlattev k nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti
tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát
kell beírni.)

c)** Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár
megadása:
d)** Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám 1-t l 10-ig. A
pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb
ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb
ajánlathoz történ arányosítással kerülnek meghatározásra. Az egyes részszempontokra adott

pontszámok ezt követ en az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd
valamennyi részszempontra kiterjed en összeadásra kerülnek.
7. Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Xcopy Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy utca 17.) ajánlata:
Berendezés megnevezése
Éves tervezett
Nettó ajánlott ár
oldalszám
/oldal
A3/A4 nyomtató 1200000
2,99 Ft
fénymásoló
A4 asztali nyomtató
1200000
2,89 Ft
A4 multifunkciós nyomtató
120000
4,89 Ft
Összesen
Hibaelhárítási reakcióid (hibabejelentést l elhárításig mért id )
Nettó ajánlati ár:
Bruttó ajánlati ár:

Nettó
összköltség
3588000 Ft
3468000 Ft
586800 Ft
7642800 Ft
1 óra
7.642.800,-Ft
9.553.500,-Ft

Ajánlatkér az összességében legel nyösebb ajánlat, azaz az ajánlatkér által fizetend
ellenszolgáltatás mértéke és a hibajavítási reakcióid mértéke alapján döntött.
b)* A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

neve, címe, az

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt
benyújtotta-e? Igen
b)* A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev a kizáró okok igazolására
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?
10.* A szerz dés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek
az a része, amelyben az alvállalkozó/k közrem ködik/közrem ködnek:
a) A nyertes ajánlattev ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában:
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattev a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meg nem haladó mértékben szerz dést köthet:
a) A nyertes ajánlattev ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev ajánlatában:
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
13. a) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezd napja:
b) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja:

14.* Egyéb információk:
15.* Hivatkozás az el zetes összesített tájékoztatóra, illet leg az id szakos el zetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 16. Hivatkozás az eljárást megindító,
közzétételének/megküldésének napja:

illet leg

meghirdet

hirdetményre

és

2010. szeptember 20.-án kiküldött „Nyomtató és fénymásoló berendezések kihelyezése,
karbantartása és üzemeltetése” tárgyú Ajánlati Felhívás
17. Az eredményhirdetés id pontja: 18. Az összegezés elkészítésének id pontja: 2010. november 8.
19.* Az összegezés javításának indoka:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkér az összességében legel nyösebb
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
„Nyomtató és fénymásoló berendezések kihelyezése, karbantartása és üzemeltetése” cím pályázat
PONTOZÓ TÁBLÁJA

A3/A4 nyomtatófénymásoló

A4 asztali
nyomtató

A4 multifunkciós

Súlyozott
pontszám
Éves
Javítási
Éves
Éves
Éves
összköltség költség
Ft/oldal költség (Ft) Ft/oldal költség (Ft) Ft/oldal költség (Ft)
alapján reakcióid
(Ft)
Xcopy Kft.
2,99 3.588.000 2,89 3.468.000 4,89
586.800
7.642.800
100,0
1 óra
Konica Minolta
3,59 4.308.000 3,74 4.488.000
4,6
552.000
9.348.000
81,8
2 óra
Xero Kft.
6,9
8.280.000
5,3
6.360.000
5,9
708.000
15.348.000
49,8
2 óra
Delta Services Kft. 6,73 8.076.000 6,73 8.076.000 6,73
807.600
16.959.600
45,1
4 óra
Bravogroup Kft. 55,59 66.708.000 76,58 91.896.000 157,67 18.920.400 177.524.400
4,3
2 óra

Az árak nettó értékben kerültek feltüntetésre és éves igényekre vonatkoznak.

Súlyozott
pontszám Összes
reakcióid súlyozott
alapján pontszám HELYEZÉS
120,0
1.
20
91,8
2.
10
59,8
3.
10
50,1
4.
5
14,3
5.
10

