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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal TÜSZ

Ajánlatkérő
neve:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Postai cím:

Rákóczi Tér 1

Város:

Szeged

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Bakos

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU333

bakos.tamas@csongrad.gov.hu

Telefon:

EKRSZ_7407009
3

Nemzeti azonosítószám

6722

Ország:

Magyarország

Tamás
+36 305793822

Fax:

+36 62680601

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.csmkh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.csmkh.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
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2020.12.01 08:40:23

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal TÜSZ

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A műszaki leírásban felsorolt és részletezett eszközök és költségmenedzsment rendszer, bérletben történő kihelyezése teljeskörű
üzemeltetéssel 24 hónapra. A megajánlott eszközök lehetnek használtak is. Használt eszközöknél minimum elvárás, hogy a készülékek
(79 db) 3 évnél fiatalabbak legyenek és a gyári élettartamhoz képest átlagban maximum 40%-os elhasználódottság. Ajánlatkérő négy
kategóriát határoz meg: I. kategória: 62 db, minimum 28 lap/perc sebességű fekete-fehér A/3 multifunkciós berendezés, II.kategória:
15 db, minimum 25 lap/perc sebességű színes A/3 multifunkciós berendezés, III. kategória: 1 db, minimum 35 lap/perc sebességű
fekete-fehér A/3 multifunkciós berendezés, IV. kategória: 1 db, minimum 45 lap/perc sebességű fekete-fehér A/3 multifunkciós
berendezés. Várható havi fekete nyomatok mennyisége (I.-II.-III.-IV. kategória): I. kategória
558000, II. kategória
135000, III.
kategória
35000, IV.
kategória
35000,összesen
763000. Várható havi színes nyomatok mennyisége (II. kategória): 10 000 nyomat.
Szolgáltatónak bizosítani kell egy költségmenedzsment rendszert, mely lehetővé teszi a felhasználók másolási, nyomtatási,
szkennelési munkáinak, azok költségeinek monitorozását, ellenőrzését, korlátok és kategóriák létrehozását. A 79 db A3-as
multifunkciós nyomtatóra összesen 79 darab beépített (embedded) terminál alkalmazása a nyomtatási lista közvetlen kezelésére a
készülékeken, a bárhol kivehető nyomatokért és a biztonságos, azonosításhoz kötött nyomtatásért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

213

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

A beérkezett ajánlatok száma:

1

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, székhelye

Adószáma

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1117 Budapest, Galvani Utca 4

10336328243

Az ajánlattevő által benyújtott, és az ajánlattételi határidőn belül beérkezett ajánlatot az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott formai és tartalmi kritériumok alapján érvényes ajánlatot nyújtott be, a tételes igazolások
benyújtása alapján ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, vele szemben nem áll fenn kizáró ok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 1000
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Az ajánlatkérő az 1.és 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 10 pontot ad, a többi ajánlatra
arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mell. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere
képlettel leírva: P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó
pontszáma, P max: a pontskála felső határa, P min: a pontskála alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A 2. értékelési szempontra esetében az ajánlat pontszámának meghatározása abszolút
értékelési módszerrel kerül sor (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. fejezet) olyan módon, hogy az ajánlatban
szereplő "igen" megajánlás esetén az ajánlat 10 ponttal kerül értékelése, az ajánlatban szereplő "nem" megajánlás esetében pedig az
ajánlat 0 ponttal kerül értékelésre.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117
Budapest, Galvani Utca 4

10336328243

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 2.403.233 HUF/hó
Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a
legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.11.27

Kezdete:

2020.11.30

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.11.27

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.11.27

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2020.11.27 12:00:48

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
bakostamas
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