
 
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

Cím: 9024 Győr, Szent Imre út 2-4.  Pf.: 302 9002 

Telefon: (96) 415-931, BM: 21/10-31; 21/16-07, Telefax: (96) 520-028, BM: 21/10-15 

 e-mail: gazdig.gyormrfk@gyor.police.hu  

 

 

Tárgy: Összegezés ajánlatok elbírálásáról 

        Ügyintéző: dr. Hajdu Barbara 

        Tel.: 96/520-000/1187 

        E-mail: hajdub@gyor.police.hu 

 

 
ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

(a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 

mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 

92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet alapján) 

 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (9024 Győr, Szent Imre u. 2-4.) 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

3 db Ricoh SP 4510SF fekete-fehér A4 MFP beszerzése 

 

3. A választott eljárás fajtája: 

Keretmegállapodásos eljárást követően a verseny újranyitásával 

 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

- - - 

 

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

közzétételének napja: 

- - - 

 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 

Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2018. február 26., mely 2018. március 05. 

napján – kiegészítő tájékoztatás kérés miatt – módosításra került. (versenyújranyitás azonosítási 

száma: 9457) 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

Az eljárás eredményes volt. 

 

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): 

1 db 
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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, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 

Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe: 

Neve: Infocopy Kereskedelmi Kft. (konzorciumvezető) 

Székhelye: 1131 Budapest, Béke utca 118. 

Neve: Danka Irodatechnikai Kft. 

Székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 

 

Ajánlati ár (nettó): 528 000.-Ft, azaz nettó ötszázhuszonnyolcezer forint. 

 

Az érvényes ajánlatot tevő kellő és előírt módon igazolta alkalmasságát. 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 

lehetőség esetén részenként): 

 

Az elbírálás 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai 

is) 

A rész- 

szempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

az alszempontok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám 

szorzata 

        

        

        

        

        

        

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

(A táblázatnak az ajánlattevők 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 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: 
- - - 

 

 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Neve: Infocopy Kereskedelmi Kft. (konzorciumvezető) 

Székhelye: 1131 Budapest, Béke utca 118. 

Neve: Danka Irodatechnikai Kft. 

Székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 
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Ajánlati ár (nettó): 528 000.-Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % ÁFA ajánlati árral, tehát nettó 

528.000.-Ft + 10.560.-Ft közbeszerzési díj + 145.411.-Ft ÁFA = bruttó 683.971.-Ft 

 

A nyertes ajánlattevő kiválasztása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján történt. 

 

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: - - - 

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: - - - 

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: - - - 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - - - 

 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2018. május 04. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2018. május 13. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2018. május 03. 

 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2018. május 03. 

 

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: 

- - - 
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23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 

- - - 

 

24.* Egyéb információk: 

- - - 

Győr, K.m.f. 

 Tisztelettel: 

 Parrag Norbert r. ezredes 

 rendőrségi főtanácsos 

 gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

 döntéshozó 
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. 
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