
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017.06.15.

Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

El  őadó: Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Pénzügyi bizottság elnöke
Bíráló bizottság elnöke

El  őkészítő: Markóth Béla osztályvezető
Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017.06.13.
Gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017.06.13.
Pénzügyi bizottság 2017.06.13.
önkormányzat bírálóbizottsága 2017.06.13.

A napirendi pont  rövid tartalma:  az  „Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó
informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítása szükséges

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály

Iktatószám: 2028-117/2017.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T

„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményének megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 90/2017. (II.16.) határozatával döntött
az  „Irodatechnikai  berendezések,  valamint  kapcsolódó  informatikai  rendszerek
bérlése  teljes  körű  üzemeltetési  szolgáltatással”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
lefolytatásáról.

A  2015.  évi  CXLIII.  törvény  Második  Rész  uniós  értékhatárt  elérő  értékű,  nyílt
eljárásrendben lefolytatott  (Kbt.  81. § (1) bekezdés szerinti)  közbeszerzési eljárás
2017. február 23. napján az ajánlattételi  felhívás és közbeszerzési dokumentumok
Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) történő közzétételével megindult.

A közbeszerzési eljárás során két esetben módosító hirdetmény (korrigendum) került
közzétételre, így az ajánlattételi határidő 2017.04.13. 11:00 óra volt.

A közbeszerzési eljárást lefolytató ÉSZ-KER Kft. tájékoztatása szerint az ajánlattételi
határidő lejártáig, 2017. április 13. 11:00 óráig 9 db ajánlatot nyújtottak be, majd ezt
követően két alkalommal került sor hiánypótlásra, a második hiánypótlás határideje
2017. május 5. 12:00 volt. 

A hiánypótlási határidőt követően az Ész-Ker Kft. megállapította, hogy a benyújtott 9
db ajánlatból 6 db érvénytelen és 2 db ajánlat megfelelő. 

Az eljárásban ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők az alábbiak voltak:

1. Közös ajánlattevők: 
Ajánlattevő neve: Profil-Copy 2002 Kft. (székhelye: 3531, Miskolc Kiss Ernő
út 15-2)
Tagok adatai: Profil-Copy 2002 Kft. (székhely: 3531, Miskolc Kiss Ernő út 15-
2)

2. Ajánlattevő  neve:  TT Capital  and  Trade  Kft. (székhelye:  1137  Budapest,
Szent István krt. 8. A. Ép. 2/6/B.)

3. Ajánlattevő  neve:  Konica  Minolta  Magyarország Kft.  (székhelye:  1117
Budapest, Galvani u. 4.)

4. Ajánlattevő neve: Dokucentrum Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 2.
III.1.)

5. Ajánlattevő neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. (székhelye: 1173 Budapest,
Határhalom u. 4.)

6. Ajánlattevő neve:  IMG Solution Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Hermina út
17. )

7. Ajánlattevő  neve:  Xerox Magyarország  Kft. (székhelye:  1138  Budapest,
Madarász Viktor u. 47-49. 2/B. ép. 6. em.)



8. Közös ajánlattevők 
Ajánlattevő  neve:  Danka  Irodatechnikai  Kft.  (közös  ajánlattevők
meghatalmazott képviselője, székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.)
Tagok adatai:  Global Union Kft. (székhelye:  1172 Budapest,  Rétifarkas u.
16.)

9. Ajánlattevő  neve:  Ricoh  Hungary  Irodarendszerek  Kft. (székhelye:  2040
Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C)

Az ajánlatok hiánypótlásait követően az eredmény:

1. Dokucentrum Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján  ér-
vénytelen.

2. IMG Solution Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján  ér-
vénytelen.

3. Konica Minolta Magyarország Kft. ajánlata a Kbt.  73.  §  (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen.

4. Profil-Copy 2002 Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján ér-
vénytelen.

5. Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen.

6. Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b)
pontja alapján érvénytelen.

7. TT Capital and Trade Kft. ajánlattevő a nyilatkozattételi akként nyilatkozott,
hogy nem kívánja ajánlatát fenntartani. A fentiek alapján, valamint a Kbt. 70. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével– az ajánlat fenn nem tartásá-
ra tekintettel – az TT Capital and Trade Kft. ajánlatát az eljárás további részé-
ben az értékelés során figyelmen kívül kell hagyni.

8. Xerox  Magyarország  Kft. ajánlattevő  ajánlatában  benyújtott  nyilatkozatai
alapján a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő.

9. Danka Irodatechnikai Kft. és Global Union Kft. közös ajánlattevők ajánlatá-
ban benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak
vizsgálata alapján megfelelő.

A legkedvezőbb ajánlatot a Danka Irodatechnikai Kft. és a Global Union Kft. közös
ajánlattevők  adta,  mely  ajánlattevőt  a  450/2017.  (IV.16.)  polgármesteri  határozat
alapján  felkértünk  a  kizáró  okok  és  alkalmassági  követelmények  tekintetében  az
igazolások benyújtására.  Közös ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban foglalt
alkalmassági követelményeket a felhívásban rögzített igazolási módnak megfelelően
igazolta. 

Az  érvényes  és  megfelelő  ajánlatot  adó  gazdasági  szereplők  általi  ajánlatok
értékelési sorrendje a következő:



Irodatechnikai berendezések bérlése, teljes körű karbantartása és az ezekhez kapcsolódó szoftver
bérlése.  

Eszközkategória
Megajánlott

eszköz
megnevezése

mennyiség (db)

Egy eszköz bérleti
díja nettó Ft/ hó (két

tizedes jegy
pontossággal) 

havi bérleti díj (Nettó
Ft)

48 hónap esetében

1. Értékelési részszempont Berendezések és programok havi bérleti díja (nettó Ft/hó) 422 488 Ft 20 279 417 Ft

Kategória
becsült átlagos
mennyiség / hó

(db)

nyomat díj (nettó
Ft/A4)

 becsült nyomat díj /
hó (nettó Ft)

 

(két tizedes jegy
pontossággal)

Tájékoztató jelleggel

Értékelési
részszempont  

4. Értékelési részszempont: Berendezések
üzemeltetése - színes nyomat díja (nettó Ft/A4) 10 000 8,00 Ft 80 000 Ft

5. Értékelési részszempont: Berendezések
üzemeltetése - fekete-fehér nyomat díja (nettó

Ft/A4) 190 000 1,60 Ft 304 000 Ft

A becsült teljes ellenszolgáltatás összege (nettó Ft/hó) 384 000 Ft 18 432 000 Ft

38 711 416,80 Ft

Tájékoztató jellegű
szerződéses érték

figyelemmel arra, hogy a
nyomdíj a tényleges
fogyasztás alapján
havonta változhat.



  



Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  vonatkozásában  támogassa  a  Danka
Irodatechnikai Kft. és a Global Union Kft. (székhely:  1149 Budapest, Róna u. 120-
122.,  mely  a  Danka  Irodatechnika  Kft.,  mint  közös  ajánlattevők  meghatalmazott
képviselőjének  székhelye) közös  ajánlattevő  által  benyújtott  ajánlat  érvényesnek
nyilvánítását,  és tekintve,  hogy vele szemben nem áll  fenn kizáró ok – vagyis az
ajánlattevő  alkalmas  a  szerződés  teljesítésére  –  így  támogassa  a  szerződés
megkötését. 

Az  előterjesztést  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a  gazdasági  és
területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság és az önkormányzat bírálóbizottsága
2017.06.13-i  rendkívüli  ülésén  tárgyalja.  A  bizottsági  véleményeket  a  bizottságok
elnöke a közgyűlésen szóban ismertetik. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

___/2017. (VI.15) határozata
 „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményének megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése 90/2017. (II.16.) határozatával
támogatta az „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban a 2015.
évi CXLIII. törvény Második Rész uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt (Kbt. 81.
§ (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése megállapítja, hogy Dokucentrum Kft. ajánlata a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

3. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése megállapítja, hogy az IMG Solution Kft. ajánlata a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

4. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése  megállapítja, hogy a Konica Minolta Magyarország Kft.
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

5. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Profil-Copy 2002 Kft. ajánlata a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

6. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az Euro-Profil  Rendszerház  Kft.
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.



7. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft
ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen.

8. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése megállapítja, hogy a TT Capital and Trade Kft. ajánlattevő
a nyilatkozattételi akként nyilatkozott, hogy nem kívánja ajánlatát fenntartani.
A  fentiek  alapján,  valamint  a  Kbt.  70.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak
figyelembevételével– az ajánlat fenn nem tartására tekintettel – az TT Capital
and  Trade  Kft.  ajánlatát  az  eljárás  további  részében  az  értékelés  során
figyelmen kívül hagyja.

9. A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Xerox Magyarország Kft. ajánlattevő
ajánlatában benyújtott  nyilatkozatai  alapján  a Kbt.  69.  §  (2)  bekezdésében
foglaltak vizsgálata alapján megfelelő.

10.A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Danka Irodatechnikai Kft. és Global
Union Kft. közös ajánlattevők - ajánlata érvényesnek minősül. 

11.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  a  közös
ajánlattevők az  eljárást  megindító  felhívásban  foglalt  alkalmassági
követelményeket  a  felhívásban  rögzített  igazolási  módnak  megfelelően
igazolták, mely alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők nem állnak
a felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt.

12.  A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy az  eljárás  eredményes  és  nyertes
ajánlattevőként a  Danka Irodatechnikai Kft. és Global Union Kft. közös
ajánlattevők - kihirdethető, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevők érvényes
ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

13.A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő kihirdetésére a jelen
eljárásban  nem kerülhet  sor,  tekintettel  arra,  hogy  ajánlatkérő  kizárólag  a
nyertes ajánlattevőt hívta fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások
benyújtására.

14.Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás az írásbeli összegezés útján az
ajánlattevőknek kiküldhető.

15.Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  foglalt
közbeszerzési  eljárás  keretében  benyújtott  ajánlatok  alapján  a  Danka
Irodatechnikai Kft. és a Global Union Kft. (székhely:  1149 Budapest, Róna u.
120-122.,  mely  a  Danka  Irodatechnika  Kft.,  mint  közös  ajánlattevők
meghatalmazott képviselőjének székhelye)  közös ajánlattevőt, mint érvényes
ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szereplőt  nyilvánítja  nyertesnek,  és
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. 

16.A  14.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  a  fedezetet  Dunaújváros



Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  50/2017.  (I.19.)  határozata  alapján
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  2017.  évi
költségvetésében biztosítja.  

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2017. június 30.

Dunaújváros, 2017. június 15.

Tóth Kálmán s.k.
Ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
Gazdasági és

Területfejlesztési Bizottság
elnöke

Pintér Attila s.k.
Pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál
az Önkormányzat

Bírálóbizottságának elnöke


	HATÁROZATI JAVASLAT

