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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.
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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: +36304698243
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36304698243
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.
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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
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:
2. rész: Általános Multifunkciós eszközök és eredeti kellékanyagok
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 238245708 (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 KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30121100-4
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Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

30125000-1

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Baranya Megyei Kormányhivatal
• Debreceni Egyetem (DE)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Magyar Honvédség (MH) 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred
• Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis
• Magyar Honvédség 64.Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
• Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ
• Magyar Zene Háza Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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 10 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 (I. konzorcium):
- Bravocopy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
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II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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 6 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:
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Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):
- Printerház Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• ADéli Agrárszakképzési Centrum
• Debreceni Egyetem (DE)
• Gyulai Szakképzési Centrum
• Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
• Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ
• Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• Országos Idegennyelvű Könyvtár
• Pannon Egyetem (PE)
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szerencsi Tankerületi Központ
• Veszprémi 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 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:
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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):
- Bravogroup Rendszerház Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• Pécsi Tudományegyetem
• Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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 4 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 –
7

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):
- Danka Irodatechnikai Kft. (1149 Budapest, Róna u. 120-122.)
- Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C. A. ép. 3. em.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
• Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
• Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (SZIE)
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
• MH BHD
• MH Pápa Bázis Repülőtér
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Pest Megyei Kormányhivatal
• PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.
• Semmelweis Egyetem (SE)
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• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
• Vas Megyei Kormányhivatal
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
• Zalaegerszegi 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 18 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):
- Colorspectrum Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 26.)
- Konica Minolta Magyarország Kft. (1117 Budapest, Galvani u. 4.)
- Manual Hungary Kft. (1119 Budapest, Andor u. 34. 2. em. 7.)
- Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Heves Megyei Szakképzési Centrum
• Magyar Honvédség 64.Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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 5 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 (VI. konzorcium):
- Szervizpark Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
• Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
• Grand Tokaj Zrt
• Magyar Nemzeti Múzeum
• MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Sárospataki Tankerületi Központ
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Siófoki Tankerületi Központ
• Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Testnevelési Egyetem
• Zala Megyei Kormányhivatal
• Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény
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 (VII. konzorcium):
- Euro-Profil Rendszerház Kft. (1173 Budapest, Határhalom u. 4.)
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- Profil-Copy Iroda és Másolástechnikai Kft. (6724 Szeged, Mars tér 15/b.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
• MH BHD
• MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Semmelweis Egyetem (SE)
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 7 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
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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):
- Bravonet Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény
• ADéli Agrárszakképzési Centrum
• BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Debreceni Egyetem (DE)
• Kartonpack Dobozipari Nyílvánosan Működő Részvénytársaság
• Kéthelyi Integrált Szociális Otthon
• Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola
• Magyar Honvédség Parancsnoksága
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei "Dr. Takács Imre Szociális Otthon
• 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 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
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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 (IX. konzorcium):
- Selectrade Digital Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
- Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Tankerületi Központ
• Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
• Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
• Magyar Honvédség Parancsnoksága
• Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• Országos Vérellátó Szolgálat
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Váci Szakképzési Centrum
• Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zrt
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• VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörű Részvény Társaság
• Zala Megyei Kormányhivatal.
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 (X. konzorcium):
- Delta Services Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Balatonfüredi Tankerületi Központ
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• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
• Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
• Országos Széchényi Könyvtár
• Zalaegerszegi 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 6 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 (XI. konzorcium):
- XEROX Magyarország Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2/B 2. em. )
- C+F Professional Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 82-86.)
- CSP Rendszerház Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 26.)
- MPS eXpert Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 93-99. A. lház fszt.)
- DOCKLAND SERVICES Kft.( 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2-4.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
• Mezőkövesdi Tankerületi Központ
• Váci Szakképzési Centrum
• Veszprémi 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 4 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 (XII. konzorcium):
- Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)
- AP-OFFICE Kft. (1039 Budapest, Család utca 37.)
- ÍRISZ Holding Kft. (1044 Budapest, Óradna u. 5.)
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított
közbeszerzésekről
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

30121100-4

További tárgyak:

30125000-1

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 KM02FMNY18 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és
megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• "Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
• Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár
• Miskolci Egyetem (ME)
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Országos Vérellátó Szolgálat
• Pannon Egyetem (PE)
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Terrorelhárítási 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 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:
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Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (XIV. konzorcium):
- Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86..)
- M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.)
- Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison 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
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
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A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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:
2021/09/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Bravocopy Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
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: 9881733
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9881733
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:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Printerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róna utca 120-122.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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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)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17093176
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17093176
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: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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)
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Bravogroup Rendszerház Kft..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
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: 12448505
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12448505
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:
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Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Danka Irodatechnikai Kft.-Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róna u. 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)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7662361
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke: 7662361
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 KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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
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Hivatalos név: Colorspectrum Kft-Konica Minolta Magyarország Kft.-Manual Hungary Kft.-Rufusz
Computer Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dolmány u. 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
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: 61568812
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 61568812
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: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
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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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Szervizpark 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)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16454053
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16454053
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: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Euro-Profil Rendszerház Kft-Profil-Copy Iroda és Másolástechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Határhalom u. 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1173
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: 35498500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35498500
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: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Bravonet Kft..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
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: 5049890
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5049890
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
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A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Selectrade Digital Kft.-Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi
Fióktelepe
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
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: 14399125
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14399125
vagy

31

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: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Delta Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly körút 70-74
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Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
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: 35534146
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35534146
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: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: XEROX Magyarország Kft.-C+F Professional Kft.-CSP Service Kft-DOCKLAND
SERVICES Kft-MPS eXpert Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarász Viktor u. 47-49. 2/B 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
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: 16773095
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16773095
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: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.-AP-OFFICE Kft.-ÍRISZ Holding Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Veres Péter út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
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: 1831748
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1831748
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: 13 Rész száma: 14 Elnevezés: Tájékoztató a KM02FMNY18 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: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 14 (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: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-M&S Informatikai Zrt.-Invitech ICT
Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
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: 4050564
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4050564
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:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
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b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Bravocopy Kft.11933007-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Bravocopy Kft. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 11933007-2-42
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Printerház Kft. 12620557-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Printerház Kft. 1149 Budapest, Róna utca 120-122. 12620557-2-42
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Bravogroup Rendszerház Kft. 11809360-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Bravogroup Rendszerház Kft. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 11809360-2-42
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Danka Irodatechnikai Kft. 2193730-2-42
Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. 10338344-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Danka Irodatechnikai Kft. 1149 Budapest, Róna u. 120-122. 12193730-2-42
Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C. A. ép. 3. em.
10338344-2-13
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Colorspectrum Kft. 10364842-2-41
Konica Minolta Magyarország Kft. 10336328-2-43
Manual Hungary Kft. 12991514-2-43
Rufusz Computer Informatika Zrt. 13644545-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Colorspectrum Kft. 1131 Budapest, Dolmány u. 26. 10364842-2-41
Konica Minolta Magyarország Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 4. 10336328-2-43
Manual Hungary Kft. 1119 Budapest, Andor u. 34. 2. em. 7. 12991514-2-43
Rufusz Computer Informatika Zrt. 1111 Budapest, Budafoki út 59. 13644545-2-43
6. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Szervizpark Kft. 12758975-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Szervizpark Kft. 1149 Budapest, Róna utca 120-122. 12758975-2-42
7. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
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Euro-Profil Rendszerház Kft. 13936570-2-42
Profil-Copy Iroda és Másolástechnikai Kft. 11819613-2-06
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 13936570-2-42
Profil-Copy Iroda és Másolástechnikai Kft. 6724 Szeged, Mars tér 15/b. 11819613-2-06
Karakterkorlát miatt folytatás a Vl.4.3 pontban.
A tájékoztató a 2021.06.01. és 2021.09.01. közötti időszakban megvalósított
versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM02FMNY18. 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
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.
8. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Bravonet Kft. 23768569-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Bravonet Kft. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 23768569-2-42
9. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Selectrade Digital Kft. 14845347-2-42
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Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe. 22365486-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Selectrade Digital Kft. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 14845347-2-42
Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe. 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
22365486-2-43
10. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Delta Services Kft. 13978798-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Delta Services Kft. 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 13978798-2-41
11. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
XEROX Magyarország Kft. 10767111-2-41
C+F Professional Kft. 12169155-2-41
CSP Service Kft. 10732456-2-41
DOCKLAND SERVICES Kft. 14760082-2-41
MPS eXpert Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 93-99. A. lház fszt. 24675509-2-42c) az ajánlattevők
nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti
bontásban;
XEROX Magyarország Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2/B 2. em. 10767111-2-41
C+F Professional Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 82-86. 12169155-2-41
CSP Service Kft. 1131 Budapest, Dolmány u. 26. 10732456-2-41
DOCKLAND SERVICES Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2-4. 14760082-2-41
MPS eXpert Kft. 1036 Budapest, Lajos u. 93-99. A. lház fszt. 24675509-2-42
12. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft. 13804828-2-42
AP-OFFICE Kft. 23440139-2-41
ÍRISZ Holding Kft. 24313698-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51. 13804828-2-42
AP-OFFICE Kft. 1039 Budapest, Család utca 37. 23440139-2-41
ÍRISZ Holding Kft. 1044 Budapest, Óradna u. 5. 24313698-2-41
13. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
TT Capital and Trade Kft. 14389689-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
TT Capital and Trade Kft. 1137 Budapest, Szent István körút 8. A. ép. II. em. 6B. 14389689-2-41
14. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 10900750-2-42
M&S Informatikai Zrt. 14409471-2-41
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Invitech ICT Services Kft. 25836965-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége
esetén részenkénti bontásban;
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 86. 10900750-2-42
M&S Informatikai Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4. 14409471-2-41
Invitech ICT Services Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 4. 25836965-2-13
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:
2021/12/29 (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
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
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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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