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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Leltározási tevékenység támogatása

3. A választott eljárás fajtája:
A Kbt. 109. §-ának (1) bekezdése b) pontja alapján egy ajánlattevővel kötött 
keretmegállapodást követő, a Kbt. 110. § (3) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli 
konzultáció

4. 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. 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 2015. június 11.

7. Eredményes volt-e az eljárás: Igen

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db

9. 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):

Ajánlattevő neve: GriffSoft Informatikai Zrt.
Székhelye: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M lház, fszt. 2.
Ajánlati ár: nettó 250.000,- Ft

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:

1. Ajánlattevő neve: GriffSoft Informatikai Zrt.
Székhelye: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M lház, fszt. 2
Ajánlati ár: nettó 250.000,- Ft
Indoka: Legalacsonyabb összegű nettó ajánlati ár

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
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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 nap figyelemmel a Kbt. 124. § (8) d) pontjában 

foglaltakra.

13. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. július 6.

14. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. július

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: -

Budapest, 2015. július” 0 fi „

 ____

Juhász Istvánné 
gazdasági elnökhelyettest helyettesítő 

osztályvezető


