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2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű 
üzemeltetésiszolgáltatással” 
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 81. § (1) bekezdés 
szerinti eljárás) 
 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás 

1.  Ajánlatkérő az A és C kategóriában elfogad-e szintén 
elektrosztatikus (mint a lézer eszközök esetén), de LED 
technológiával működő típusokat?  

Ajánlatkérő nem fogad el LED technológiával működő típusokat. 

2.  Kérjük Ajánlatkérőt, indokolja meg, hogy miért szükséges a toner 
kapacitások megadása, amikor a tonerek biztosítását tartalmazza az 
üzemeltetési szerződés? Emiatt nem tartjuk indokoltnak a 
kapacitások megadását és kérjük ezen sorok eltávolítását.  

Ajánlatkérő azért adta meg a tonerek minimum kapacitását, mert 

ajánlatkérőként lehetőség szerint minimalizálni szeretné a toner 

cserék okozta üzemelési idő kiesését és költségét.  

3.  Ajánlatkérő az A kategóriában elfogad-e olyan eszközt, amely 1.050 
oldal kapacitású induló tonerrel rendelkezik? A későbbi tonerek 
nagyobb kapacitásúak.  

Az ajánlati felhívásban szereplő toner kapacitások nem az induló 

toner kapacitásra vonatkoznak, hanem az üzemeltetés folyamán 

használt tonerekre. Az induló toner kapacitása ezért irreleváns. 

4.  Ajánlatkérő a C kategóriában elfogad-e olyan eszközt, amely 4.200 
oldal kapacitású induló tonerrel rendelkezik? A későbbi tonerek 
nagyobb kapacitásúak.  
 

Az ajánlati felhívásban szereplő toner kapacitások nem az induló 

toner kapacitásra vonatkoznak, hanem az üzemeltetés folyamán 

használt tonerekre. Az induló toner kapacitása ezért irreleváns. 
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5.  Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy csak azokhoz a 
géptípusokhoz szeretne nyomtatási és költségmenedzsment 
feladatokat ellátó szoftvert (szoftvert), amelyeknél a specifikáció 
táblázatban az „RFID ISO CardEM4102 kártyás azonosítás” 
követelmény fel van tüntetve.  
 

Ajánlatkérő csak azokhoz a típusokhoz szeretne nyomtatási és 

költségmenedzsment feladatokat ellátó szoftvert, amelyeknél a 

specifikációs táblázatban az „RFID ISO CardEM4102 kártyás 

azonosítás” követelmény. 

6.  DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA számára 
„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú 
beszerzés során letöltöttem a módosított specifikációs táblázatot és 
én úgy látom, hogy  f 19 oszlopban nem jó a képlet. 
Kérem nézze meg és értesítsen az esetleges módosításról. 

A hibás képlet természetesen javítható. Az érintett tétel nem 

értékelési szempont, csupán tájékoztató jellegű Ajánlatkérő 

számára. 

 

 

Budapest, 2017. március 24. 

                                                                                                

                                                                                             __________________ 

                                                                                                 Bujtor Dávid 

közbeszerzési tanácsadó 

                                                                                                  Ész-Ker Kft. 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.) 

 
„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetésiszolgáltatással” 

 
 

Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….ajánlattételre felkért gazdasági szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a 

jelen oldallal együtt összesen három (számmal kifejezve: 3) számozott oldalból álló „ 2. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam, 

az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 

 

 

 


