
Hirdetmény szerződés odaítéléséről  

 

„Országos célú nyomrögzítő anyag és eszközbeszerzés 2016-2018.” 

 

1.a) Az ajánlatkérő neve, címe: 

Készenléti Rendőrség, 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. 

 

b) A választott eljárás: 

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, 

rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó 

sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 55. 

§-a szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás. 

 

c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén indokolás: -   

 

d) A beszerzés tárgya, mennyisége:  
 

Országos célú nyomrögzítő anyag és eszközbeszerzés 2016-2018. 

1. rész: Látens nyomok előhívására használt kémiai nyomkutató és nyomelőhívó 

készítmények: keretösszeg nettó 57.721.500,- Ft / 24 hónap 

2. rész: Látens nyomok előhívására használt fizikai nyomkutató és nyomelőhívó anyagok, 

készítmények: keretösszeg nettó 36.842.700,- Ft / 24 hónap 

3. rész: Látens, fellelt nyomok rögzítésére használt anyagok, készítmények: keretösszeg 

nettó 297.180.000,- Ft / 24 hónap 

4. rész: Speciális segédanyagok és segédeszközök: keretösszeg nettó 20.955.000,- Ft / 24 

hónap 

5. rész: Nyomok fixálására használt készítmények: keretösszeg nettó 41.529.000,- Ft / 24 

hónap 

 

e) Eredményes volt-e az eljárás: Az 1-5. részek tekintetében igen 

 

f) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 

 

g) Az eredményhirdetés időpontja: 2017. április 27. 

 

h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

i) A beérkezett ajánlatok száma: 1. rész: 2 db, 2. rész: 2 db, 3. rész: 2 db, 4. rész: 2 db, 5. 

rész: 2 db 

 

2. a) A nyertes ajánlattevő neve és címe: 

Az 1., 2., 3. és 5. részek vonatkozásában nyertes a Scorpio Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 15.) 

A 4. rész vonatkozásában nyertes a Lenár-Jagd Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Benczúr u. 8.) 



b) A kifizetésre kerülő ár vagy ártartomány:  

 

Ajánlatkérő tárgyi eljárás során keretszerződést kötött, mely hatálya 24 hónap az alábbiak 

szerint: 

 

1. rész: Látens nyomok előhívására használt kémiai nyomkutató és nyomelőhívó 

készítmények: keretösszeg nettó 57.721.500,- Ft / 24 hónap 

2. rész: Látens nyomok előhívására használt fizikai nyomkutató és nyomelőhívó anyagok, 

készítmények: keretösszeg nettó 36.842.700,- Ft / 24 hónap 

3. rész: Látens, fellelt nyomok rögzítésére használt anyagok, készítmények: keretösszeg 

nettó 297.180.000,- Ft / 24 hónap 

4. rész: Speciális segédanyagok és segédeszközök: keretösszeg nettó 20.955.000,- Ft / 24 

hónap 

5. rész: Nyomok fixálására használt készítmények: keretösszeg nettó 41.529.000,- Ft / 24 

hónap 

 

 

c) Az ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 

 

1. rész: 

2. legalacsonyabb: 12.744.200,- Ft 

3. legmagasabb:     24.601.000,- Ft 

 

2. rész:  

legalacsonyabb: 4.262.700,- Ft 

legmagasabb:     12.600.000,- Ft 

 
3. rész:  

legalacsonyabb: 22.718.700,- Ft 

legmagasabb:     32.064.000,- Ft 

 

4. rész:  

legalacsonyabb: 3.875.000,- Ft 

legmagasabb:     4.997.500,- Ft 

 

5. rész:  

legalacsonyabb: 5.910.400,- Ft 

legmagasabb:     9.680.000,- Ft 

 

 

d) A hirdetmény feladásának időpontja: 2017. június 12. 

 

3. A beszerzés azon része, melyre a nyertes harmadik személlyel szerződést köt, valamint 

annak értéke:--- 

 

4. Egyéb információk: --- 


