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Központi beszerző
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján
alapján végzett központosított közbeszerzés.

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK26976
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Nagy Nándor Kristóf
Telefon: +36 304698243
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
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Fax: +36 304698243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított
közbeszerzés.
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30232100-5

II.1.3) A szerződés típusa
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Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a
központosítottközbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére Nyomat előállító
eszközök és hozzátartozó eredeti (OEM) kiegészítők szállítása és a közbeszerzési dokumentációban
meghatározott kapcsolódószolgáltatások teljesítése, valamint újra- és utángyártott kellékanyagok
szállítása tárgyban az alábbiak szerint:
4. rész: Kellékanyag (kizárólag után gyártott és újra gyártott kellékanyagok)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 61228262 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény
• ADéli Agrárszakképzési Centrum
• Alföldi Agrárszakképzési Centrum
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• Bajai Tankerületi Központ
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
• Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
• Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet, Orosháza
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.
• Északi Agrárszakképzési Centrum
• Észak-Pesti Tankerületi Központ
• Esztergomi Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
• Gyulai Szakképzési Centrum
• Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Hajléktalanokért Közalapítvány
• Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft
• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
• Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
• Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
• Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
• Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
• MH BHD
• Miskolci Tankerületi Központ
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Sportegészségügyi Intézet
• Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
• Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
• Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
• Szegedi Tankerületi Központ
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
• Vas Megyei Kormányhivatal
• Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepü
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a
tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség
adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást
kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 42 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. konzorcium):
- Profil-Copy 2002 Kft. (3531, Miskolc Kiss Ernő út 35/A.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
1. "Harmónia" Integrált Szociális Intézmény
2. ADéli Agrárszakképzési Centrum
3. Alföldi Agrárszakképzési Centrum
4. Állatorvostudományi Egyetem
5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6. Bajai Szent Rókus Kórház
7. Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
8. Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
11. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
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12. Debreceni Szakképzési Centrum
13. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
14. Észak-Budapesti Tankerületi Központ
15. ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt.
16. Északi Agrárszakképzési Centrum
17. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
18. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
19. Hévíz-Balaton Airport Kft.
20. Kartonpack Dobozipari Nyílvánosan Működő Részvénytársaság
21. Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza
22. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)
23. Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
24. Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
25. Magyar Honvédség 64.Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
26. Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
27. Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
28. Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
29. Magyar Nemzeti Múzeum
30. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
31. MH BHD
32. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
33. Nógrád Megyei Kormányhivatal
34. Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága
35. Pálhalmai Agrospeciál Mg-i Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
36. Pannon Egyetem (PE)
37. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
38. Semmelweis Egyetem (SE)
39. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
40. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
• KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYTATÁS A II.2.11-ES PONTBAN
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött
nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 52 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: Ajánlatkérő szervezetek:
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
• Szegedi Tankerületi Központ
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ
• Váci Fegyház és Börtön
• Vas Megyei Kormányhivatal
• Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepü
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
• Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen működő Részvénytársaság
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):
- ManOPen Irodatechnikai Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.)
- Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• ADéli Agrárszakképzési Centrum
• Bajai Tankerületi Központ
• Békés Megyei Kormányhivatal
• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
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• Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
• Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Szakképzési Centrum
• Szegedi Tankerületi Központ
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött
nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 14 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):
- Slimlogic Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• ADéli Agrárszakképzési Centrum
• Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
• Ceglédi Szakképzési Centrum
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft
• KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt
• Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
• MH BHD
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
• Tamási Tankerületi Központ
• Tatabányai Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött
nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 16 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konzorcium):
- Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft. (1089 Budapest, Delej u. 41.)
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II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• ADéli Agrárszakképzési Centrum
• Állatorvostudományi Egyetem
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• Bajai Tankerületi Központ
• Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
• Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Északi Agrárszakképzési Centrum
• Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Grand Tokaj Zrt
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
• Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
• Miskolci Egyetem (ME)
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
• Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
• Somogy Megyei Kormányhivatal
• Szegedi Tankerületi Központ
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Tamási Tankerületi Központ
• Tatabányai Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött
nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
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időintervallum alatt kötött 26 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (V. konzorcium):
- I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. (25049813-2-41.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Tatabányai Tankerületi Központ)
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött
nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 2 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VI. konzorcium):
- Print Sisters Kft. (1101.Budapest, Korponai u. 1/a.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött
nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 1 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VII. konzorcium):
- Atlantis Rendszerház Kft. (3564 Hernádnémeti, Munkácsy utca 26.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30125100-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei,
telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM04FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• ADéli Agrárszakképzési Centrum
• Békés Megyei Kormányhivatal
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
• Ceglédi Szakképzési Centrum
• Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet
• Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Kormányhivatal
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Tatabányai Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató
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hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a
keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot
szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött
nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett
időintervallum alatt kötött 13 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is)
ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett
versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VIII. konzorcium):
- AP-OFFICE Kft. (1039 Budapest, Család utca 37.)
- Euro-Profil Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom u. 4..)
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 027 - 058342
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: : Profil-Copy 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím: Kiss Ernő út 35/A.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3531
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14305645
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14305645
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
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V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ManOPen Irodatechnikai Kft.-Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pattantyús Ábrahám krt. 3.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35537241
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35537241
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Slimlogic Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róna utca 120-122.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
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A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2787592
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2787592
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Delej u. 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5200253
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5200253
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
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A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: I-COM IRODAELLÁTÁS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ezred u. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2045077
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2045077
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Print Sisters Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Korponai u. 1/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
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Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 50972
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50972
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Atlantis Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Munkácsy utca 26
Város: Hernádnémeti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3564
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10754
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10754
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
24

A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tájékoztató a KM04FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AP-OFFICE Kft.-Euro-Profil Rendszerház Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Család utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1290729
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1290729
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
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Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Profil-Copy 2002 Kft. 12933086-2-05
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Profil-Copy 2002 Kft. (3531, Miskolc Kiss Ernő út 35/A.); 12933086-2-05
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
ManOPen Irodatechnikai Kft. 12672293-2-13
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 10900750-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
ManOPen Irodatechnikai Kft. (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3.) 12672293-2-13
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 86. 10900750-2-42
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Slimlogic Kft. 23768844-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Slimlogic Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.) 23768844-2-42
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft. 10519066-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft. 1089 Budapest, Delej u. 41. 10519066-2-42
5. rész
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b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. 25049813-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 2.) 25049813-2-41
6. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Print Sisters Kft. 13160647-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Print Sisters Kft. (1101.Budapest, Korponai u. 1/a.) 13160647-2-42
7. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Atlantis Rendszerház Kft. 25180635-2-05
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Atlantis Rendszerház Kft. (3564 Hernádnémeti, Munkácsy utca 26.) 25180635-2-05
8. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
AP-OFFICE Kft. 23440139-2-41
Euro-Profil Rendszerház Kft. 13936570-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
AP-OFFICE Kft. 1039 Budapest, Család utca 37. 23440139-2-41
Euro-Profil Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom u. 4.); 13936570-2-42
A tájékoztató a 2021.06.01. és 2021.09.01. közötti időszakban megvalósított
versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM04FMNY18. sz.
keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám: 1025
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Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
Telefon: +3618828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
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meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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