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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Oktatási Hivatal

1055 Budapest, Szalayu. 10-14.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgya:

„CD/DVD beszerzése"

Mennyisége:

300 db CD R-80 lemez vékony, síim tokban
200 db CD R-80 lemez papír tokban
67 henger CD R-80 lemez hengeren (50db/henger)
400 db DVD-R lemez vékony síim tokban 
430 db DVD-R lemez papír tokban

3. A választott eljárás fajtája:

A "Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú 
KM0201-0219SZGR13 számú keretmegállapodás (a továbbiakban: keretmegállapodás) 4. 
pontjában foglaltaknak megfelelően verseny újranyitás a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdése 
alapján.

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

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja:

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja:

Ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi felhívást 2014. december 18-án küldte meg 
ajánlattevőknek.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:

Igen.

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra:
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c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

2 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak 
az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 
annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség 
esetén részenként):

Az alábbi ajánlattevők az alkalmasságukat a felhívásban előírtaknak mindenben megfelelően 
igazolták.

1. Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Peterdy u. 35

2. Ajánlattevő neve: Racionet Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetőség esetén részenként):

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása:

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot:

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

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



Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Peterdy u. 35 
Ajánlati ár:

Termék Nettó ajánlati ár Ft/db
Termék 1: CD R-80 lemez vékony, síim 
tokban

85

Termék 2: CD R-80 lemez papír tokban 120
Termék 3: CD R-80 lemez 50 db/hengeren 4 000
Termék 4: DVD-R lemez vékony síim tokban 152
Termék 5: DVD-R lemez papír tokban 115

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

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

Az írásbeli összegezés megküldését követő nap azzal, hogy a szerződés az összegezés 
megküldésének napján sem köthető meg.

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

Az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártának napja.

13. Az összegezés elkészítésének időpontja:

2015. 01.12.

14. Az összegezés megküldésének időpontja:

2015.01.30.

15. Az összegezés módosításának indoka: -

16. Az összegezés módosításának időpontja: -

17. A módosított összegezés megküldésének időpontja: -

18. Az összegezés javításának indoka: -

19. Az összegezés javításának időpontja: -

20. A javított összegezés megküldésének időpontja: -

21. Egyéb információk: -
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Kelt: Budapest, 2015.

Barcsánszky Péter 
főosztályvezető




