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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név : Nemzetbiáonsági

S

zakszo

l

g

alat (a továbbiakban

:

NB S Z)

lPostai cím: Pf. ]I0l4-2.
Postai irányítőszám:

Város: Budapest 62.

13

99

II. szakasz: Tárgy
:II.1) Meghatározás
:' Multifunkciós eszköz és nyomtatók"
il.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Multifunkciós eszköz és nyomtatók

A nQ4s*":tlés men_nyijé_ge
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

I_12)

Mennvisés @b)

l
1

2

2

2

2

I.

RESZ

Termék megnevezése

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
(vagy azzal e glenértékű)
HP Következő munkanapi helyszíni megjelenés,
j éves; LaserJet M725MFP
fuaw azzal ewenértékű)
HP LaserJet Enterprise M5O6dn
fu asv azzal egvenértékű)
HP LaserJet Enterprise M5)6dn-hez 3 év HW
Support
(vaw azzal e gyenértékű)
HP Lézernyomtató Color Laserjet Pro M452dn,
színes, ]28 MB, USB/HáIó, A4 27lap/perc FF,
600x600
ft asv azzal e gvenérté kű)
HP Lézernyomtató Color Laserjet Pro M452dnhez HP 3 year Next business day support
(vasv azzal egyenértékű)

HP Color LaserJeí CP5225dn nyonttató

1

(vasv azzal egyenértékű)
HP (NF) Garancia CP CLJ CP5225 3 év
Szerviz szolgáltatás, köveíkező napi nlegielenés
+ DMR/ helyszíni megjelenés
(vasv azzal e pyenér tékű)

1

II. RESZ

RU|V N E R2 5 2 0
A/3
fekete-fehér
20 lap/perc
Papírkezelés:A6-A3
2 5 0 lapos papírkazellrl
50 lapos kézi adagoló
duplex egység
színes, hálózati huain driveres szkennelés
hálózati nyonltrlíás
+ indító toner
* üzemb ehelyezési kalts é g
l 21 hónap garanciu
(yaw azzal egyenértékű)
C

anon inla

ge

IV. szakasz: Eljárás
N.1) Meghatározás
N.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
IKbt. 115. § (1) bekezdése alapján
i IV.1.2) Az e|járás íajtájaz
:
nyílt közb eszerzési elj árás
,

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapoző
körülmények ismertetése: -

IY .2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó kőzzététd.
A hirdetmény szénna a Hivatalos Lapban: :A hirdetmény száma a Közbeszerzési Ertesítőben: ,

,IY.2.2) Hirdetmény kőzzététele nélkül induló eljárás esetén az e|járást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016. december 08.
IV.2.3) Az e|őzetes piaci konzultációk eredményénekismertetése érdekébentett intézkedések
,ismertetése: -

V. szakasz: Az e|járás eredménye
:A szerződés száma: [1] Rész száma: [1 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés
Azeljárás eredményes volt: igen
: V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
.V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbe s zerzési elj arást eredménytelennek minő
Az eredménytelenség indoka:
o

:

'

o

A

sítették.

szerződés megkötését megtagadtak

:Y.1.2) A befejezetlen etjárást követően indul-e új eljárás o igen o nem

V.1.3) Az érvényesajánlatot tevők
Ajanlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelésiszempont szerinti
tartalmi eleme(i):V.1.4) Az érvénytelenajánlatot tevők
Az érvényíelenajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka: -

Y.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A bérkezett ajánlatok sáma: [1]
V.2.2) Az érvényesajánlatot tevők
Ajránlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknakaz értekelésiszempont szerinti
tartalmi eleme(i):

Danka lrodatechnikai Kfí 1149 Budapest, Róna u.120-122.
Ajánlati ár (nettó):
2.289.110,- Ft
Vállalt szállítási határidő:
3 nap
-

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi ábláaatban adja meg. A tábléuatnak az ajánlattevő neve alatti osáott oszlop bal oldalara
az adott ajanlatnak az adolírészszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelésipontszámot, jobb
oldalara pedig az értéke|ésipontsámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Lzaiánlatíevő neve: Az alánlattevő neve: Az ajénlattevő neve:

A
részszempontok
Ertékelési
értékelés
pontszám
súlyszámai
részszempondai
Brtekelesi
(adott esetben Brtekelesi és
(adott esetben aZ
pontszám
pontszám
súlyszám
alszempontjai is)
alszempontok
szorzata
súlyszámai is)

Az

Ajánlati ár

szállítási
határidő
(naptári napban
megadva)

Ertékelési
pontszám

Értekelesi
pontszám

Ertékelési
és
pontszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata

és

70%

30%

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

értékelésvé grehaj tasától.

V.2.4) Az aján|atok értékelésesorán adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

V.2.5) Az ajánlatok értékelésesorán módszernek (módszereknek) az ismertetése, amel|yel az
ajánlatkérő megadta az aján|atok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán
a ponthatárok közötti pontszámot:
Ertékelés módja:

Az

1., 2. értékelésiszempontok esetében a legalacsonyabb értéka legkedvezőbb. A

legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontszámot, a többi pedig a legkedvezőbbhez

viszonftva fordított arányban az alábbi

P:
Ahol:

A

t.siosS

A

vizsgált

xP.*

P:

Avizsgált]

At"c;otu:
P,n*]
Az

szétmítás alapjan:

avizsgáIt ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontsáma;
avizsgáItajánlattartalmieleme;
a legelőnyösebb ajánlat tarüalmi eleme;
a pontskála felső határa.

egyes tartalmi elemekre adott értékelésipontszétm a súlysztírnmal megszorzásra kerül,
kerülnek.

majd az így kapott szotzatokpedig ajánlatonként összeadásra

A két értékelésiszempontra

kapott súlypontszámok összege alapján

pontértéketelérő ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre.

a

legmagasabb

Pontazonosság esetében az a nyertes ajánlattevő, akinek alacsonyabb az I. részszempontra
adott ellens zolgáltatás ös sze ge.

A

pontszámok kéttizedes pontossággal kerülnek meghatátozásra, és a matematlka szabáIyai
szerint kerülnek kerekítésre.

Y.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
- Danka lrodatechnikai Kft. 1149 Budapest, Róna a.120-122.
2.289.1,10,-Bt
Ajánlati ár (nettó):
3 nap
Vállalt szállítási határidő:
(2)
ará.r:ry értékelési
bekezdés c) pontja alapján a legjobb aí-éíték
Az értékelésrea Kbt. 76. §
szempont alapján került sor. A Danka Irodatechnikai Kft. nyújtotta be egyedüli ajánlattevőként a
legjobb ajanlatot.

Y.2.7)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás

Nem volt.
V;2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz
ajánlattevő alvá|lalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajanlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezazajánlattevő alvállalkozőtkívén igénybe venni: -

Alvállalkozó(k) megnevezése: V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:
Y .2.9)

Az

erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekébenaz ajánlattevő ezenszewezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: -

Az

erőfonást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)

igazolásaérdekében az qánlattevő ezen szervezeí(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajtínlatában: V.2.11) Az érvénytelenajánlatot tevők; Az érvénytelenajánlatot tevők neve, címe és az
érvénytelenségindoka:

Nem volt.

Aszerződés sáma: [1] Rész száma: [ 2] Elnevezés: Adasvételi szerződés
Azeljárás eredményes volt: igen
V.l Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbe s zerzési elj arást eredménytelennek minő sítették.

Az eredménytelenség indoka:
o

A

szetződés megkötését megtag adték

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljánís o igen o nem
V.1.3) Az éményesajánlatot tevők
Ajanlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelésiszempont szerinti
tartalmi eleme(i):-

V.1.4) Az én,énytelenajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenségindoka: -

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
Y.2.2) Az éményes ajánlatot tevők
Ajanlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéke|ésiszempont szerinti
tartalmi eleme(i):
- Danka Irodatechnikai

Kft.

1149 Budapest, Róna u.120-122.

Ajánlati ár (nettó):
Vállalt szállítási határidő:.

429.3l7,-Ft
3 nap

V.2.3) Az aján|atok értékelése
(Az alábbi táblázatbanadja meg, Atáblátzatnak az ajátiattevő neve alatti osáott oszlop bal oldalára
az adott ajtínlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelésipontszámot, jobb
oldaliára pedig az értéke\ésipontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzaát kell beími.)

Az

A

ajánlattevő neve:

Azajánlattevő neve:

Az

ajánlattevő neve:

Ertékelesi
Értékelési
Ertékelési
részszempontok
értékelés
pontszám
pontszám
pontszám
súlyszámai
Ertékelési
Ertékelési
Értekelesi
részszempontjai
és
és
(adott esetben pontszám és
pontszám
pontszám
(adott esetben aZ
súlyszám
súlyszám
súlyszám
alszempontjai is)
szorzata
szorzata
szorzata
alszempontok
súlyszámai is)

Az

Ajánlati ár

70%

SzálIítási
határidő
(naptúri napban
megadva)

30%

Adott esetben a r észszempontokra adott ponts zám szöv eges értékelése:

értékelésvéerehajtásától.

Y.2.4) Az ajánlatok értékelésesorán adható pontsám alsó és felső határa: 1-100

V.2.5) Az aján|atok értékelésesorán módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellye| az
ajánlatkérő megadta az aián|atok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelésesorán
a ponthatárok közötti pontszámot:
Ertékelés módja:

Az I., 2.

értékelésiszrmpontok esetében a legalacsonyabb értéka legkedvezőbb. A
legkedvezőbb tartalmi elem kapja a maximális pontszámot, a többi pedig a legkedvezőbbhez
viszonyítva fordított arányban az alábbi számitás alapján:

D_
I-

Ahol:

A

leaott

A

vizsgált

-,D
^lmax

P:
Avizsgálti
At"giout]
Pro]

avizsgáIt ajánlatí elem adott szempontra vonatkozó pontszáma;
avizsgáltajánlattartalmi eleme;
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme;
a pontskála felső hatara.

Az

egyes tartalmi elemekre adott értékelésipontszám a súlysámmal megszorzásra kerül,
majd az így kapott szorzatok pedig ajánlatonként összeadásra kerülnek.

A két értékelésiszempontra

kapott súlypontszámok összege alapján

pontértéketelérő ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre.

a

legmagasabb

Pontazonosság esetében az a nyertes ajánlattevő, akinek alacsonyabb az I. részszempontra
adott ellens zolgáItatás

'

ö s

szege.

A

pontszámok kéttizedes pontossággal kerülnek meghatánozásr4 és a matematika szabáIyai
szerint kerülnek kerekítésre.

Y.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
- Danka Irodatechnikai Kft. 1149 Budapest, Róna u.120-122.
429.317,-Ft
Ajánlati ár (nettó):
3 nap
Vállalt szállítási határidő:
Az értékelésrea Kbt. ]6, § (2) bekezdés c) pontja a|apján a legjobb ár-értékarény értékelési
szempont alapján került sor. A Danka Irodatechnikai Kft. nyújtotta be egyedüli ajánlattevőként a
legjobb ajánlatot.

A

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címeo az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Y.2.7)

Nem volt.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: nem
A nyertes ajánlattevő aján|atában akőzbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz
ajánlattevő alvállalkozót kívan igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában akőzbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz ajánlattevő alvállalkozőtkíván igénybe venni: Y.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:
Az etőfortást nffitó szeruezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
tgazolása érdekébenaz ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajanlattevő
ajén7atában: -

Az erőforrást nyújtó

szeruezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekébenaz qánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) tamaszkodik a nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajanlatot tevő ajánlaában: -

Y.2.11) Az érvénytelenajánlatot tevők: Az érvénytelenajánlatot tevők neve, címe és az
érvénytelenségindoka:
Nem volt.

VI.

szakas zz Kiegészítő információk

U.1) További információk:
időtartama
i VI.1.1) A szerződéskötési moratórium
:

Kezdete: 2017. február 02. -Lejátrata: 2017 . február 1 1.
VI. 1.2) Az összegezés elkészítésénekidőpontja: 2017 .02.01.

Az összegezés megküldésének időpontj a: 2017 .02.01.
IVI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: iVI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ,VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ,VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: \II.l.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: szerződéskötés időpontj a 2017 .02.13
i VI. 1. 1 0) További információk:
\rI. 1.3)

,

,

Budapest, 2017. február 01.

.

