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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Óbudai Egyetem 

Postai cím: Bécsi út 96/b. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1034 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: KEF portálon nem szereplő nyomtatási kellékanyagok beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
1. részben:  
5 db. PG540/CL541 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. CLI 526B cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
10 db. CLI 526C cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. CLI 521M cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. CLI 521C cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. CLI 521Y cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. CLI 521B cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. PGI 520BK cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. CRG725 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CRG725 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6 
     
2. részben:  
1 db. T67324A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. T67334A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. T67364A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. T67344A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. T67354A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. T67314A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6   

3. részben: 
1 db. C4194A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. C7115A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. C7115X cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. C7115X cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. C8061A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
4. részben: 
3 db. CB436A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
5 db. CB435A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CB435A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CB540A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CB541A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CB542A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CB543A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
 
5. részben: 
3 db. CC532A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. CC533A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. CC531A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CC530A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
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6. részben: 
5 db. CE278A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CE278A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE320A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE321A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE322A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE323A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. CE320A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CE321A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CE322A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE323A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE740A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE741A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE742A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CE743A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
7. részben:  
3 db. CF280A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CF280A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CF410A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CF411A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CF412A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CF413A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. CF280A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
8. részben:  
2 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
5 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
10 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. Q2612A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
9. részben: 
2 db. Q3960A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. Q3962A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. Q3963A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. Q3961A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. Q3962A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. Q3961A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. Q3963A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. Q3960A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q3960A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q3961A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q3962A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q3963A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q3964A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
10. részben: 
2 db. Q5949A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. Q5949A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. Q6000A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q6001A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q6003A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q6002A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q6000A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q6001A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q6002A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. Q6003A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. Q7551A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
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8 db. Q7551A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
 
11. részben: 
1 db. C4911A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. C4844A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. C6578AE cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. 51645A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. C6615DE cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. F6V25AE cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. F6V24AE cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
   
12. részben: 
1 db. A202051 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 8938415 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 8937784 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. A0D7452 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. A0D7152 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. A0D7252 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
13. részben: 
6 db. 80C2SK0 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
14. részben: 
1 db. 44574702 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 9004078 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 44059168 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 44059165 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 44059167 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 44059166 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 44059107 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 44059108 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
15. részben:  
1 db. CLT-P4072C cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. MLT-D1052L cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
16. részben: 
2 db. MX237GT cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. AR202T cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
   
17. részben: 
2 db. 101R00434 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R01413 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R01413 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 101R00434 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 101R00432 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. 106R01277 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R01305 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R02233 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R02234 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R02235 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R02236 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R01484 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R01481 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R01482 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R01483 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R01481 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R01482 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
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1 db. 106R01483 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 106R01484 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R01218 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R01219 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R01220 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 108R00645 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 106R03048 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
 
18. részben: 
1 db. 006R01182 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
1 db. 013R00589 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
    
19. részben: 
1 db. GTX3010 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
    
20. részben: 
14 db. MLT-D111S cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. MLT-D111S cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. MLT-D111S cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
21. részben: 
2 db. 44574702 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
    
22. részben: 
1 db. LEXMARK12S0400F cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
   
23. részben:  
1 db. PG-540XL cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CL-541XL  cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. CL-51 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
    
24. részben:  
1 db. OPM1200X cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
25. részben: 
2 db. C7115A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. CB540A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. CB541A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. CB542A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
4 db. CB543A cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
 
26. részben: 
2 db. TK-825K cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
     
27. részben: 
2 db. 80C2SK0 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 80C2SY0 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 80C2SC0 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
2 db. 80C2SM0 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6     
   
28. részben:  
3 db. 106R01413 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
3 db. 101R00434 cikkszámú nyomtatási kellékanyag beszerzése, 
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a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6    
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással indult nyílt eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2017/06/15) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

A beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése. 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2  

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -   

 

 

 

 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 1. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 183.085.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 183.085.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

 

A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 2. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 



7 
 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 10 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 12.600.-HUF  
Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 12.600.-HUF  
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve:   Etiam Kft 
Székhelye:   6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 
Adószáma:   24909707-2-06 
Az érvénytelenség indoka:       A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja. A szállítási költséget nem vette figyelembe.  

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 3. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 10 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 175.050.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
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Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 175.050.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve:   Etiam Kft 
Székhelye:   6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 
Adószáma:   24909707-2-06 
Az érvénytelenség indoka:       A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja. A szállítási költséget nem vette figyelembe. 
 
Ajánlattevő neve:   Euro-Profil Rendszerház Kft 
Székhelye:   1173 Budapest, Határhalom u. 4. 
Adószáma:  13936570-2-42 
Az érvénytelenség indoka:       A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja. A tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem megfelelő. 
 
Ajánlattevő neve:   Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft.  
Székhelye:   1055 Budapest, Szalay u. 2. III. 1. 
Adószáma:   13804828-2-41 
Az érvénytelenség indoka:       A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja. Nem igazolta az érdeklődését. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [4] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 4. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
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Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 189.200.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 189.200.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [5] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 5. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 12 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 210.670.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 210.670.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [6] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 6. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 463.000.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 463.000.-HUF 
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Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [7] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 7. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 222.410.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 



14 
 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 222.410.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [8] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 8. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 339.720.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 339.720.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [9] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 9. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 603.410.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 603.410.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [10] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 10. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 12 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Eurotronik Zrt 
Székhelye:    1117 Budapest, Budafoki út 111-113. 
Adószáma:    11767509-2-51 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 614.394.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Eurotronik Zrt 
Székhelye:    1117 Budapest, Budafoki út 111-113. 
Adószáma:    11767509-2-51 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 614.394.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [11] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 11. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 120.060.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 120.060.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Ajánlattevő neve:   Duna Elektronika Kft 
Székhelye:   1183 Budapest, Gyömrői út 99. 
Adószáma:   12029145-2-43 
Az érvénytelenség indoka:       A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja. A szállítási díjat nem vette figyelembe. 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [12] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 12. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 96.570.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 96.570.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [13] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 13. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  
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Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 Ajánlattevő neve:    Kvint-R Kft 
Székhelye:    1089 Budapest, Delej u. 41. 
Adószáma:   10519066-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 92.000.-HUF 
Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Kvint-R Kft 
Székhelye:    1089 Budapest, Delej u. 41. 
Adószáma:   10519066-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 92.000.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [14] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 14. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 
Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 396.810.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
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Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 396.810.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [15] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 15. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
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Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 52.000.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 52.000.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [16] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 16. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 35.540.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 35.540.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [17] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 17. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  
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Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 13 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.020.140.-HUF (számítási hiba javítását követően) 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.020.140.-HUF (számítási hiba javítását követően) 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [18] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 18. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 12 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:  _____ 
Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 52.000.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
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Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 52.000.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [19] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 19. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 10 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
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Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 990.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 990.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [20] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 20. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 57.980.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 57.980.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 
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A szerződés száma: [21] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 21. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Nádor Rendszerház Kft 
Székhelye:    1152 Budapest, Telek u. 7-9. 
Adószáma:   10507326-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 3.760.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Nádor Rendszerház Kft 
Székhelye:    1152 Budapest, Telek u. 7-9. 
Adószáma:   10507326-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 3.760.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [22] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 22. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 9 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 2.900.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 2.900.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [23] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 23. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 14.070.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 14.070.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [24] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 24. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Etiam Kft 
Székhelye:    6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 
Adószáma:    24909707-2-06 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 4.254.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Etiam Kft 
Székhelye:    6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 
Adószáma:    24909707-2-06 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 4.254.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [25] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 25. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 258.780.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:    1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:    11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 258.780.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
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venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [26] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 26. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 11 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 29.996.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
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részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:    2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:    12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 29.996.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [27] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 27. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 12 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Kvint-R Kft 
Székhelye:    1089 Budapest, Delej u. 41. 
Adószáma:   10519066-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 166.000.-HUF 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Kvint-R Kft 
Székhelye:    1089 Budapest, Delej u. 41. 
Adószáma:   10519066-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 166.000.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

A szerződés száma: [28] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 28. rész  

Adásvételi szerződések nyomtatási kellékanyagok beszerzésére  

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  ign  nm 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 12 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 124.210.-HUF (számítási hiba javítását követően) 
 Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem írt elő. 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: - 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:    3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:    12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 124.210.-HUF (számítási hiba javítását követően) 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeget tartalmazó ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: - 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 - 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama:  

Kezdete: (2017/08/30) Lejárat: (2017/09/09) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/08/30) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/08/30) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:  

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 

VI.1.10) További információk: 

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, 
erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végzi el a bírálatot az eljárás valamennyi részében.  

A bírálat alá nem vont ajánlattevők neve, címe, adószáma és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Duna Elektronika Kft 
Székhelye:     1183 Budapest, Gyömrői út 99. 
Adószáma:     12029145-2-43 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 185.820.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 12.900.-HUF  
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 214.055.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 266.130.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 521.190.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 222.920.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 442.780.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 722.920.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 652.215.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 113.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 102.870.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 95.820.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 417.085.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 56.480.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 42.370.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.254.850.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 83.020.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 2.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 104.000.-HUF 
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Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 8.400.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 7.560.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 16.300.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 6.660.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 294.630.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 30.140.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 170.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 155.160.-HUF 
 
2. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Profil-Copy 2002 Kft 
Székhelye:     3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2. 
Adószáma:     12933086-2-05 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 199.907.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 204.020.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 246.800.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 492.430.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 411.580.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 644.960.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 618.540.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 121.590.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 95.940.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 60.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 4.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 6.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 14.800.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 5.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 275.460.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 31.760.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 169.980.-HUF 
 
3. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Xerox Magyarország Kft 
Székhelye:     1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2/B. ép. 6. em. 
Adószáma:    10767111-2-44 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.348.659.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 89.485.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 167.784.-HUF 
 
4. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
Székhelye:     1103 Budapest, Gyömrői út 86. 
Adószáma:     10900750-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 205.423.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 16.023.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 210.774.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 259.370.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 315.426.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 633.102.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 262.875.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 522.144.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 677.026.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 721.119.-HUF 
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Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 147.449.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 134.115.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 121.145.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 493.138.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 59.012.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 47.087.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.407.267.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 83.008.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 2.031.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 65.055.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 4.018.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 3.250.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 17.222.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 6.521.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 352.564.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 33.656.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 199.406.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 172.063.-HUF 
 
5. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Dokucentrum Irodai Rendszerek Kft 
Székhelye:     1055 Budapest, Szalay u. 2. III. 1. 
Adószáma:     13804828-2-41 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 213.840.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 12.900.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 114.030.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 253.820.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 310.250.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 607.270.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 258.620.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 510.120.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 892.640.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 818.940.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 145.010.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 101.420.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 99.900.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 434.960.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 55.740.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 37.920.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.291.690.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 85.790.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 2.010.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 77.400.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 4.160.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 14.790.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 4.290.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 345.140.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 33.960.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 177.240.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 158.490.-HUF 
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6. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:   ManOPen Kft 
Székhelye:     2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 3. 
Adószáma:     12672293-2-13 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 14.280.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 187.858.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 231.169.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 281.129.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 564.260.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 234.831.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 465.374.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 643.410.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 131.417.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 119.532.-HUF (számítási hiba javítását követően) 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 107.970.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 439.516.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 52.593.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 41.970.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.279.335.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 73.980.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 1.810.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 37.052.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 15.346.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 5.810.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 317.336.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 179.936.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 153.330.-HUF 
 
7. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Kvint-R Kft 
Székhelye:     1089 Budapest, Delej u. 41. 
Adószáma:    10519066-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 231.500.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 242.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 848.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.434.400.-HUF 
 
8. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Etiam Kft 
Székhelye:     6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 
Adószáma:     24909707-2-06 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 211.928.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 12.300.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 170.530.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 220.208.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 268.279.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 539.094.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 228.196.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 441.038.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 758.734.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 712.407.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 130.066.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 102.576.-HUF 
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Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 100.092.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 431.276.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 53.870.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 39.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.298.301.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 86.258.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 222.980.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 3.980.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 14.676.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 4.254.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 301.450.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 33.820.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 177.448.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 159.339.-HUF 
 
9. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Eurotronik Zrt 
Székhelye:     1117 Budapest, Budafoki út 111-113. 
Adószáma:     11767509-2-51 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 216.254,50.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 13.860.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 193.655.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 224.422.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 271.480.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 541.673.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 244.651.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 429.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 663.300.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 133.749.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 106.227.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 105.534.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 436.491.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 57.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 39.094.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.188.012,32.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 82.500.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 1.690.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 72.800.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 7.800.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 9.100.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 19.240.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 6.500.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 303.006.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 34.936.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 186.978.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 143.370,48.-HUF 
 
10. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    I-COM Kft 
Székhelye:     1044 Budapest, Ezred u. 2. 
Adószáma:     25049813-2-41 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 229.738.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 15.234.-HUF 
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Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 246.781.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 266.065.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 325.192.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 636.570.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 271.022.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 534.586.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 933.600.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 858.297.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 150.792.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 127.006.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 114.864.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 519.866.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 62.073.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 46.350.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.359.397.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 94.305.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 2.756.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 247.220.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 6.644.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 30.250.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 16.734.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 5.867.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 361.840.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 34.912.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 203.624.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 174.750.-HUF 
 
11. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Nádor Rendszerház Kft 
Székhelye:     1152 Budapest, Telek u. 7-9. 
Adószáma:    10507326-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 192.237.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 14.994.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 197.251.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 242.729.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 295.190.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 592.483.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 246.009.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 488.644.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 633.593.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 666.436.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 137.993.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 125.511.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 113.370.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 461.494.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 55.223.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 44.070.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.343.310.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 77.680.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 1.901.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 60.880.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 22. részében: nettó 3.045.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 16.114.-HUF 
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Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 6.101.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 329.958.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 31.496.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 186.612.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 161.025.-HUF 
 
12. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Euro-Profil Rendszerház Kft 
Székhelye:     1173 Budapest, Határhalom u. 4. 
Adószáma:    13936570-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 216.600.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 13.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 3. részében: nettó 114.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 4. részében: nettó 254.400.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 5. részében: nettó 310.500.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 6. részében: nettó 608.600.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 259.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 8. részében: nettó 512.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 893.300.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 819.900.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 11. részében: nettó 146.400.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 102.000-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 435.900.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 55.900.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 37.500.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.293.500.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 85.800.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 2.100.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 78.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 4.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 23. részében: nettó 15.100.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 4.300.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 25. részében: nettó 345.800.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 34.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 177.400.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 158.700.-HUF 
 
13. sz. ajánlat: 
Ajánlattevő neve:    Bravogroup Rendszerház Kft 
Székhelye:     1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 
Adószáma:     11809360-2-42 
Ajánlati ár az eljárás 1. részében: nettó 216.880.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 2. részében: nettó 14.160.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 7. részében: nettó 259.950.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 9. részében: nettó 638.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 10. részében: nettó 643.410.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 12. részében: nettó 103.780.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 13. részében: nettó 102.120.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 14. részében: nettó 432.580.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 15. részében: nettó 56.970.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 16. részében: nettó 38.560.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 17. részében: nettó 1.293.610.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 18. részében: nettó 90.950.-HUF 
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Ajánlati ár az eljárás 19. részében: nettó 3.220.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 20. részében: nettó 97.600.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 21. részében: nettó 12.940.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 24. részében: nettó 5.500.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 26. részében: nettó 34.520.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 27. részében: nettó 180.340.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás 28. részében: nettó 159.720.-HUF 

 

Miskolc, 2017.08.30. 

a Miskolci Egyetem 
képviseletében 

 
 
 

Dr. Guba Zoltán 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00631 
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