15. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1055

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Különféle irodaszerek, nyomott és nyomatlan
levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése (680/2017)
1. rész: Különféle irodaszerek (irodai kiegészítők, irodai tárolók és rendezők, irodai
kisgépek, irodai papíráruk, leporellók és írószerek) beszerzése
2. rész: Különféle nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok és tasakok beszerzése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Összesen 173-féle irodaszer (115-féle irodai kiegészítők, irodai tárolók és
rendezők, irodai kisgépek, 31-féle irodai papíráru, 6-féle leporelló és 21-féle
írószer) beszerzése a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb a rendelkezésre
álló keretösszeg (38.000.000 Ft + ÁFA) erejéig.
2. rész: Összesen 2-féle nyomott és nyomatlan levélpapír, összesen 12-féle boríték és 1féle tasak, továbbá 2-féle talpas boríték beszerzése a szerződés időtartama alatt,
de legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg (10.000.000 Ft + ÁFA) erejéig.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész XVII. Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
A Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított, kétszakaszos,
tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd
alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

esetén

az

eljárás

1

A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme az, hogy a Kbt. 114. § (5) bekezdés alapján a
Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezete szerinti, uniós értékhatár alatti eljárásban tárgyalásos
eljárás bármely esetben alkalmazható.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (2017/06/30)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében
tett intézkedések ismertetése: 2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának
indoka: 2 Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka: V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: Különféle irodaszerek (irodai kiegészítők, irodai tárolók és
rendezők, irodai kisgépek, irodai papíráruk, leporellók és írószerek) beszerzése
A részvételi szakasz eredményes volt x igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [3 ] három
2

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
1. Eurotronik Zrt. (címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., adószám: 11767509-2-51)
2. Profil-Copy 2002 Kft. (címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2., adószám: 129330862-05)
3. I-COM Irodaellátás Kft. (címe: 1044 Budapest, Ezred u. 2., adószám: 25049813-241)
Alkalmasságuk és minősítésük indoka:
A részvételre jelentkezők a Kbt. 67. § (1) valamint 114. § (2) bekezdései alapján az részvételi
jelentkezésében előzetesen benyújtották a cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy az
eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi gazdasági, valamint műszaki szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek és kizáró ok velük szemben nem áll fenn.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka: V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
1.

Eurotronik Zrt. (címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., adószám: 11767509-2-51)

2. Profil-Copy 2002 Kft. (címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2., adószám: 129330862-05)
3. I-COM Irodaellátás Kft. (címe: 1044 Budapest, Ezred u. 2., adószám: 25049813-241)
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre
felhívni kívánt jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés: Különféle nyomott és nyomatlan levélpapírok, borítékok
és tasakok beszerzése
A részvételi szakasz eredményes volt x igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
3

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [3 ] három
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
1.
2.

3.

Eurotronik Zrt. (címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., adószám: 11767509-251)
Profil-Copy 2002 Kft. (címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2., adószám: 129330862-05) és Borítékonline.hu Kft. (címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 3. ép.,
adószám: 12913820-2-41) közös részvételre jelentkezők
I-COM Irodaellátás Kft. (címe: 1044 Budapest, Ezred u. 2., adószám: 25049813-241)

Alkalmasságuk és minősítésük indoka:
A részvételre jelentkezők a Kbt. 67. § (1) valamint 114. § (2) bekezdései alapján az részvételi
jelentkezésében előzetesen benyújtották a cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy az
eljárást megindító felhívásban előírt pénzügyi gazdasági, valamint műszaki szakmai
alkalmassági követelmények teljesülnek és kizáró ok velük szemben nem áll fenn.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka: V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
1.
2.

3.

Eurotronik Zrt. (címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113., adószám: 11767509-251)
Profil-Copy 2002 Kft. (címe: 3531 Miskolc, Kiss Ernő út 15-2., adószám: 129330862-05) és Borítékonline.hu Kft. (címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 3. ép.,
adószám: 12913820-2-41) közös részvételre jelentkezők
I-COM Irodaellátás Kft. (címe: 1044 Budapest, Ezred u. 2., adószám: 25049813-241)

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre
felhívni kívánt jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/07/21)
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/07/21)
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VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) További információk: 2
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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