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II.szakasz: Tárgy

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Multifunkciós eszközök bérlete és TÜSZ szolg

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.police.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 56501600Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Multifunkciós eszközök bérlete és TÜSZ szolgKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001904792022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság

15720106251

Baross Út 39.

Szolnok HU322 5000

Ivánka-Csontos Andrea

gi.jaszmrfk@jasz.police.hu +36 56501600
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

23A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlatkérő üzemeltetési területein összesen 72 db multifunkciós berendezés biztosítása és teljes körű üzemeltetése az alábbiak 
szerint:
• 16 db  színes multifunkciós eszköz
• 56 db  fekete-fehér multifunkciós eszköz.

Teljes körű üzemeltetési szolgáltatáson (TÜSZ) az alábbiakat kell érteni:
1) A nyertes ajánlattevő biztosítja és működőképes állapotban tartja az adott típusú berendezéseket.
2) A szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését.
3) Az üzemszerű használat során bekövetkező meghibásodások javítását, hibaelhárítást.
4) A szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb. kivéve papír) történő ellátást.
5) A berendezések szakszerű kezelésében a felhasználók támogatása.

Az ajánlatkérő irodai dokumentumkezelő rendszere az Idomsoft Zrt. által fejlesztett RobotZsaru rendszer, melyet már több, mint 20 
éve használ. Ajánlatkérő ehhez az informatikai rendszerhez rendelkezik és használója PRIMON - NEO KONNEKTOR applikációnak, 
mellyel a multifunkcionális eszközökről közvetlenül képes a RobotZsaru rendszerbe dokumentum szkennelésre. A multifunkcionális 
eszközök mindegyikének alkalmasnak kell lennie ezen applikáció futtatására. A PRIMON-NEO KONNEKTOR szoftver, a műszaki 
követelmények pontosításaként került megemlítésre. Ajánlatkérő bármely más a Robotzsaru rendszerrel és PRIMON rendszerrel 
kompatibilis szoftvert elfogad. 

A további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok - különösen tekintettel a műszaki leírásra tartalmazzák.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdésre vonatkozó hivatkozás: Amennyiben az ajánlati felhívás, illetve a
közbeszerzési dokumentum valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg 
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy 
műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A 
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának 2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő 
megfelelően alkalmazza a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Ajánlatkérő a 
megfelelőség igazolása tekintetében továbbá felhívja a figyelmet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (4) 
bekezdésében foglaltakra.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

10364842241Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft., Magyarország 1131 Budapest, 
Dolmány Utca 26.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

10364842241Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft., Magyarország 1131 Budapest, Dolmány 
Utca 26.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2023.02.20

2023.02.20
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