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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72561-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Dunaújváros: Fénymásolók és ofszetnyomtatók
2017/S 040-072561

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK01943
Városháza tér 1.
Dunaújváros
2400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenge Lajos
Telefon:  +36 25544120
E-mail: gyenge@pmh.dunanet.hu 
Fax:  +36 25544178
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dunaujvaros.hu

I.1) Név és címek
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
AK18891
Városháza tér 1.
Dunaújváros
2400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyenge Lajos
Telefon:  +36 25544120
E-mail: gyenge@pmh.dunanet.hu 
Fax:  +36 25544178
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dunaujvaros.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.3) Kommunikáció

mailto:gyenge@pmh.dunanet.hu
http://www.dunaujvaros.hu
http://www.dunaujvaros.hu
mailto:gyenge@pmh.dunanet.hu
http://www.dunaujvaros.hu
http://www.dunaujvaros.hu
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A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://dunaujvaros.hu/kozbeszerzesi_eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dunaujvaros.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
ÉSZ-KER Kft.
Pasaréti út 83.
Budapest
1026
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenay Krisztina, irodavezető
Telefon:  +36 17888931
E-mail: titkarsag@eszker.eu 
Fax:  +36 17896943
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dunaujvaros.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési
szolgáltatással.

II.1.2) Fő CPV-kód
30120000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

http://dunaujvaros.hu/kozbeszerzesi_eljarasok
mailto:titkarsag@eszker.eu
http://www.dunaujvaros.hu
http://www.dunaujvaros.hu
mailto:titkarsag@eszker.eu
http://www.dunaujvaros.hu
http://www.dunaujvaros.hu
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Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési
szolgáltatással.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
72600000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211
A teljesítés fő helyszíne:
Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési
szolgáltatással
Eszközök:
1. Polgármesteri Hivatal:
A)kategória: 9 db fekete-fehér A/4 nyomtató.
B) kategória: 2 db színes A/4 MFP.
C) kategória: 16 db fekete-fehér A/4 MFP.
D) kategória: 10 db közepes teljesítményű fekete-fehér A/3 MFP.
E) kategória: 2 db közepes teljesítményű színes A/3 MFP.
F) kategória: 1 db nagy teljesítményű fekete-fehér A/3 MFP.
G) kategória: 1 db nagy teljesítményű színes A/3 MFP.
2. Önkormányzat:
A) 2 db nagy teljesítményű fekete-fehér A/3 MFP.
B) 2 db nagy teljesítményű színes A/3 MFP.
Az ajánlott eszközök kizárólag eredeti gyári csomagolású új berendezések lehetnek, a gyártó által jelenleg
is forgalmazott (nem kifutó szériás) eszközök. Az eszközöknek alkalmasaknak kell lennie nyomtatási
menedzsment rendszerrel (minimum toner, papír tálcák állapotának jelzése) való kommunikációra. A
felhasználói azonosítás megoldására RFID ISO CardEM4102 kártyás azonosítást kívánunk bevezetni az MFP
gépeken, melyben szabályozható, hogy ki milyen funkciókhoz fér hozzá. Elvárás továbbá, hogy a nyomtatás a
kártya érintésével bármelyik erre alkalmas gépen elkészüljön.
A rendszernek a következő alapvető funkciókat kell megvalósítania:
— A nyomtatás, másolás és szkennelés pontos on-line nyomon követése naplózása hálózatba kötött eszközök
esetében.
— RFID ISO CardEM4102 kártyás authentikációt kell biztosítani.
— Fénymásolás, nyomtatás és szkennelés csak authentikáció után történhessen.
— Az authentikációs adatokat tudja átadni kapcsolódó rendszereknek.
— Felhasználónként változtatható jogosultsági beállítások.
— Költséghelyek felhasználónkénti kezelése.
— Szervezeti hierarchia szerinti betekintési jogosultság alapján megvalósuló lekérdezések, listázások.
— Riportok készítésének lehetősége (időszak, eszköz, felhasználó, felhasználás módja, stb.).
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— „Follow-me” funkció megvalósítása.
— Magyar nyelvű felhasználói felület és dokumentáció.
Üzemeltetési elvárások.
Multifunkciós eszközök, nyomtatók.
A beszerzendő eszközök üzemeltetésére teljes körű üzemeltetési szolgáltatást kell nyújtani. A nyomtatáshoz
szükséges papírt az Ajánlatkérő biztosítja.
Elvárt szerviz beavatkozások a szolgáltatás keretében:
— Kiszállás, kiszállítás.
— A készülékek és kiegészítőinek gyártó által előírt példányszámonkénti karbantartása.
— A javítások elvégzése.
— A szükséges alkatrészek, valamint az üzemeltetéshez szükséges kellékanyagok és tonerek helyszíni
biztosítása.
— Szoftver összetevők hibaelhárításának elvégzése, illetve támogatása.
— Szoftver összetevők esetleges frissítéseinek rendelkezésre bocsátása, telepítésük elvégzése, illetve
támogatása.
— Kezelői oktatás a telepítést követően.
Elvárások az ellátási rendszerrel szemben:
— Szerviz elérhetőség biztosítása a munkaidőben, telefon és e-mailen.
— A gépek használata során keletkezett hulladékot térítésmentesen el kell szállítani és a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően gondoskodni kell azok ártalmatlanításáról.
A készülékek szervizellátása során elvárt szolgáltatási szintek:
— Szerviz reakció 1 munkaórán belül.
— Hibaelhárítás helyszíni megkezdése legfeljebb 8 munkaórán belül.
— Javítás befejezése 24 órán belül
— Csere készülék biztosítása 48 órán belül a helyszínen nem elhárítható hibák esetében.
Hibaelhárítás lehetséges időintervalluma a Polgármesteri Hivatal munkarendjéhez szükséges igazítani, azaz:
Hétfő: 7:30-16:00.
Kedd: 7:30-16:00.
Szerda: 7:30-18:00.
Csütörtök: 7:30-16:00.
Péntek: 7:30-13:30
A részletes feladatleírást/ műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.Hibás teljesítési kötbér (mértéke az érintett berendezés havi bérleti díjának minimum
1 %-a, de maximum 8 %-a minden megkezdett naptári napra) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3.Készülék meghibásodás esetén a hibaelhárítás helyszíni megkezdése a
hibabejelentést követően (legkedvezőbb szintje 120 perc, maximum 480 perc) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 120

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Kiegészítés a II.2.5) Értékelési szempontok / Ár – Súlyszám: 120 vonatkozásában:
1. Értékelési részszempont: Berendezések havi bérleti díja (nettó HUF/A4), súlyszám: 50;
4. Értékelési részszempont: Berendezések üzemeltetése – színes nyomat díja (nettó HUF/A4), Súlyszám: 20;
5. Értékelési részszempont: Berendezések üzemeltetése – fekete-fehér nyomat díja (nettó HUF/A4), Súlyszám:
50.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró
okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen
igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott
kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt
elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolás: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése valamint a 4. § (1) bekezdése alapján az
ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.
62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen a
közbeszerzés tárgyára (irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek szállításából
és/vagy bérbeadásából és/vagy a hozzá tartozó teljes körű üzemeltetési szolgáltatás) vonatkozó referenciáit
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, mely referenciaigazolás vagy nyilatkozat
tartalmazza:
— szerződést kötő másik fél megnevezése,
— szállítás tárgya, megnevezése,
— a szerződött mennyiség HUF-ban és a felhasználók számának megjelölése,
— saját teljesítés arányát %-ban,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— szerződést kötő másik fél kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek (M.1.) a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8)
bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónap):
— legalább nettó 65 000 000 HUF-ot meghaladó értékű, irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó
informatikai rendszerek szállításából és/vagy bérbeadásából és/vagy a hozzá tartozó teljes körű üzemeltetési
szolgáltatásból származó referenciával, ahol a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt.
Fenti alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 4 szerződéssel megengedett.
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Ajánlatkérő csak azt a szerződést fogadja el az előírt időtartamon belül teljesítettnek, mely teljesítésének
időtartama a vizsgált időszakra esik. Ennek megfelelően kérjük az igazolásban tüntessék fel a szerződés
teljesítésének időtartamát.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben nem vagy az esetleges hiánypótlást követően sem
megfelelően nyújtja be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint felhívott ajánlattevő az alkalmasság alátámasztását
szolgáló referenciaigazolás(oka)t vagy referencianyilatkozatot, akkor ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés i)
pont szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok hatályát fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat
érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a jelen szerződés
teljesítésbe menése meghiúsul.
Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít.
Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes Ajánlattevő havonta Ajánlatkérőnként 1 számla benyújtására jogosult.
A számla HUF pénznemben kerül kiállításra.
A számla kiállítására, továbbá az Áfa megfizetésére a kiállításkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
A fizetés HUF-ban történik. Az ellenérték a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdései alapján átutalással kerül kiegyenlítésre, a – teljesítésnek megfelelően kiállított – számla Ajánlatkérő
általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/03/2017
Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
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Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 30/04/2017

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/03/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:
Ész-Ker Kft., 1026 Budapest Pasaréti út 83. III. emeleti tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4), (6) bekezdése szerint jár el. Az ajánlatok
felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére.
3. Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti feltüntetését is előírja ajánlatkérő.
4. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem
állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozatát ajánlata részeként benyújtani.
5. A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
8. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
Közös ajánlattétel Kbt. 35. § alapján
9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást
nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási
címpéldányát vagy a 2006.évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
10. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke:
1 000 000 HUF.
11. A jelen felhívásban megadott időpontok a Közép-európai időzóna szerint értendők.
12. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően
biztosítja úgy, hogy Kbt. 71.§ (6) bek. alapján nem rendel el.
13. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank által, az
ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik az átszámítás alapját.
14. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § alapján.
15. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlati felhíváshoz kiadott közbeszerzési
dokumentumok 5. kötetében a műszaki leírásban határozta meg a biztosítandó gépekkel szemben elvárt
minimum követelményeket. Az Ajánlattevőknek szakmai ajánlatuk részeként kötelező benyújtaniuk a
specifikációs táblázatot a szakmai paraméterekről a megajánlott termék(ek) ár adataival kitöltve. Ha a
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megajánlott gépek nem felelnek meg bármelyik elvárt minimum feltételnek, az az ajánlat érvénytelenségét
eredményezheti.
16. Értékelési szempont: Információk az alábbiakban és részletesen a közbeszerzési dokumentumban
található.
Az ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány alapján
értékeli. Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Az ajánlatkérő a 1.,3-5. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás módszerét, míg az 2. értékelési
részszempont esetében egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
17. Részajánlattétel kizárásának indoka: több bérbeadó együttes tevékenysége akadályoztatná a megfelelő
nyomatszám teljesítését, illetve gazdaságilag és műszakilag ésszerűtlen lenne a részajánlat biztosítása,
tekintettel arra, hogy nyertes ajánlattevőnek egy komplex szoftverrendszert szükséges kiépítenie a különböző
nyomtatók összehangolására, amelynek akadálya lehet az ajánlattevők különböző szoftverrendszer
megajánlásai, melyek nem kompatibilisek egymással, ezáltal ellehetetleníti a komplex rendszer megfelelő
működését.
18. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bálint Gyöngyi (OO700).
19. Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeit minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
20. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
21. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

mailto:dontobizottsag@kt.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
23/02/2017


