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Ö S S Z E G E Z É S  A Z  A J Á N L A T O K  E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

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

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Beszerzés tárgyának rövid megnevezése:
„Multifunkciós nyomtatók, valamint üzemeltetésük beszerzése ”

1. rész:
Fekete-fehér multifunkciós nyomtató eszköz vásárlása, valamint az eszközök teljes körű
üzemeltetése 2017. június 10. napjáig
A versenyújranyitás eredményeképpen kötendő szerződés tárgya 18 db azonos, az alábbi
specifikációval rendelkező multifunkciós nyomtató eszköz vásárlása, valamint eszközök teljes
körű üzemeltetése 2017. június 17. napjáig:

A multifunkciós nyomtató eszközök az alábbi, vagy az alábbiaknak megfelelő egyenértékű
paraméterekkel rendelkeznek:

• Teljesítmény: 25-30 lap/perc

• Max. terhelhetőség: legalább 20 ezer pld/hó

• Papírkapacitás: legalább 2x500 lap standard + 100 lapos oldalsó lapadagoló

• Memória: legalább 1 GB RAM

• Merevlemez: legalább 250 GB

• Beépített másolatfordító (duplex) egység

• Kicsinyítés-nagyítás: 25%-400%

• Nyomtatható papírméret: A/6-A3+

• Nyomtatható papírsúly: 52-300 g/m2

• Felbontás: legalább 600x600 dpi

• Interfész: Gigabit Ethernet, USB 2.0

• Scennelési sebesség: legalább 80 lap/perc

• Beépített PCL5e/PCL6/PS3 hálózati nyomtatásvezérlő

• Szkennelési módok:hálózati TWAIN-, FTP-, SMB, merevlemezre-, e-mail címre
szkennelés, PDF és TIFF formátumban, BOX-ba szkennelés, WebDAV
szkennelés; DPWS szkennelés, USB szkennelés

www.oktatas.hu
mailto:info@oh.gov


Oktatás i  Hivata l
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 19.
Telefon: (+36-1) 374-2380
Telefax: (+36-1) 374-2487
Honlap: www.oktatas.hu
E-mail: info@oh.gov.hu

• Duplex eredeti adagoló (legalább 100 lapos)

• Gépasztal (legalább 1 karton másolópapír és tartalék festék tárolására)

• web böngésző funkció

• Kártyás authentikáció

• Beépített, programozható kezelői felület
Tervezett nyomtatási mennyiség / hó: 5000 lap
A készülékeknek teljes körű kompatibilitással kell rendelkezniük az Ajánlatkérő
alkalmazásában lévő nyomatmenedzsment rendszerrel.

2. rész:
Színes multifunkciós nyomtató eszköz vásárlása, valamint az eszközök teljes körű üzemeltetése
2017. június 10. napjáig
A versenyújranyitás eredményeképpen kötendő szerződés tárgya 2 db azonos, az alábbi
specifikációval rendelkező multifunkciós nyomtató eszköz vásárlása, valamint eszközök teljes
körű üzemeltetése 2017. június 10. napjáig:

A multifunkciós nyomtató eszközök az alábbi, vagy az alábbiaknak megfelelő egyenértékű
paraméterekkel rendelkeznek:

• Teljesítmény: 20-25 lap/perc

• Max. terhelhetőség: legalább 15 ezer pld/hó

• Papírkapacitás: legalább 2x500 lap standard + 100 lapos oldalsó lapadagoló

• Memória: legalább 1 GB RAM

• Merevlemez: legalább 250 GB

• Beépített másolatfordító (duplex) egység

• Kicsinyítés-nagyítás: 25%-400%

• Nyomtatható papírméret: A/6-A3+

• Nyomtatható papírsúly: 52-300 g/m2

• Felbontás: legalább 600x600 dpi

• Interfész: Gigabit Ethernet, USB 2.0

• Scennelési sebesség: legalább 80 lap/perc

• Beépített PCL5e/PCL6/PS3 hálózati nyomtatásvezérlő

• Szkennelési módok:hálózati TWAIN-, FTP-, SMB, merevlemezre-, e-mail címre
szkennelés, PDF és TIFF formátumban, BOX-ba szkennelés, WebDAV
szkennelés; DPWS szkennelés, USB szkennelés
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• Duplex eredeti adagoló (legalább 100 lapos)

• Gépasztal (legalább 1 karton másolópapír és tartalék festék tárolására)

• web böngésző funkció

• Kártyás authentikáció

• Beépített, programozható kezelői felület
Tervezett nyomtatási mennyiség / hó: 700 színes lap, valamint 5000 fekete-fehér lap
A készülékeknek teljes körű kompatibilitással kell rendelkezniük az Ajánlatkérő
alkalmazásában lévő nyomatmenedzsment rendszerrel.

3. rész:
Fekete-fehér (kis értékű) multifunkciós nyomtató eszköz vásárlása, valamint az eszközök teljes
körű üzemeltetése 2017. június 10. napjáig
A versenyújranyitás eredményeképpen kötendő szerződés tárgya 16 db azonos, az alábbi
specifikációval rendelkező (kis értékű) multifunkciós nyomtató eszköz vásárlása, valamint
eszközök teljes körű üzemeltetése 2017. június 10. napjáig:

• Teljesítmény: legalább 35 lap/perc
• Papírkapacitás: legalább 1x250 lap standard + 50 lapos oldalsó lapadagoló
• Memória: legalább 256 MB RAM
• Beépített másolatfordító (duplex) egység
• Kicsinyítés-nagyítás: 25%-400%
• Nyomtatható papírméret: A/6-A/4, boríték
• Nyomtatható papírsúly: 60-220 g/m2
• Felbontás: legalább 600x600 dpi (copy), 1200x1200 (scan), 1200x600 dpi (print)
• Interfész: Gigabit Ethernet, USB 2.0
• Scennelési sebesség: legalább 20 kép/perc
• Nyomtató nyelvek: PCL5e/PCL6/PS3
• Duplex eredeti adagoló (legalább 50 lapos)
• ECO gomb a kezelői felületen a takarékos használat érdekében
• gazdaságos üzemeltetéshez, legalább 15 ezer példányos toner
• 500 lapos kiegészítő papírtálca bővítési lehetőség
• párhuzamos port bővítési lehetőség
• másolás, faxolás funkció tiltási lehetőség
• Egyéni PIN kódos használat/alkalmazás
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Tervezett nyomtatási mennyiség / hó: 2000 lap

Ajánlatkérő a fentieken túl dokumentációt nem készít.

3. A választott eljárás fajtája:
Keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 110. § (4) bek. b) pontja alapján
lebonyolított, a 110. § (5)-(7) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás.
4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:-

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

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 2016. március 11. napján került megküldésre a
KM0201-14FMNY13 számú keretmegállapodást aláíró valamennyi szállítónak.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
Eredményes volt az eljárás mindhárom rész vonatkozásában.
b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: ---

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Az első rész vonatkozásában három (3) darab ajánlat került benyújtásra.
A második rész vonatkozásában három (3) darab ajánlat került benyújtásra.
A harmadik rész vonatkozásában kettő (2) darab ajánlat került benyújtásra

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, illetőleg elemei (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):

Ajánlattevő adatai az 1. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: CSP Service Kft. által vezetett konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.
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Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:

1. rész

Összesített nettó ajánlati ár: 15.088.500,- Ft

Ajánlattevő adatai a 2. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: CSP Service Kft. által vezetett konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:

2. rész

Összesített nettó ajánlati ár: 1.857.800,- Ft

Ajánlattevő adatai a 3. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: CSP Service Kft. által vezetett konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:

3. rész

Összesített nettó ajánlati ár: 2.025.600,- Ft

A CSP Service Kft. vezetett konzorcium a határidő lejártáig benyújtotta a felvilágosítását,
hiánypótlását, árindokolását és maradéktalanul eleget tett a felhívásban foglaltaknak. Erre
tekintettel ajánlata érvényes mindhárom rész vonatkozásában.
b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):---

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:---
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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:
1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Colorspectrum Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26.

A Colorspectrum Kft. a határidő lejártáig nem nyújtotta be árindokolását, ezért ajánlata az 1.
valamint 2. közbeszerzési rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontja alapján
érvénytelen.

2. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Konica Minolta Magyarország Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Galvani utca 4.

A Konica Minolta Magyarország Kft vezette konzorcium a határidő lejártáig nem nyújtotta be
árindokolását, hiánypótlását, ezért ajánlata az 1. 2. közbeszerzési rész vonatkozásában a Kbt.
74. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelen.

3. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Az Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezette konzorcium a határidő lejártáig nem
nyújtotta be árindokolását valamint felvilágosítását ezért ajánlata a 3. közbeszerzési rész
vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

Ajánlattevő neve: CSP Service Kft. által vezetett konzorcium.

Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26
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Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:

1. rész

Összesített nettó ajánlati ár: 15.088.500,- Ft,- Ft

CSP Service Kft. ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ezért az érvényes Az ajánlattevő ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
2. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: CSP Service Kft. által vezetett konzorcium.

Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:

2. rész

Összesített nettó ajánlati ár: 1.857.800,- Ft

CSP Service Kft. ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ezért az érvényes Az ajánlattevő ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
3. rész vonatkozásában:

Ajánlattevő neve: CSP Service Kft. által vezetett konzorcium.

Ajánlattevő székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre
kerülnek:

3. rész

Összesített nettó ajánlati ár: 2.025.600,- Ft

CSP Service Kft. ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban foglaltaknak, ezért az érvényes Az ajánlattevő ajánlata
tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.
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b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:---

12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: A keretmegállapodásos eljárás első részében
meghatározottak szerint
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek
az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni:-
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: A keretmegállapodásos eljárás első részében
meghatározottak szerint
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: A keretmegállapodásos eljárás első részében
meghatározottak szerint
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
Valamennyi rész vonatkozásában 2016. 05. 14.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
Valamennyi rész vonatkozásában 2016. 06. 24.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2016. 05. 13.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:

2016. 05. 13.
18. Az összegezés módosításának indoka: ---

19. Az összegezés módosításának időpontja: ---

20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: ---

21. Az összegezés javításának indoka: ---

22. Az összegezés javításának időpontja: ---

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: ---

24. Egyéb információk: ---
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