1. 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”
I.

1.

Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel
Kategória „B” kategória: 2 db színes A4 MFP
Elvárt paraméterek: Memória 1GB

Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
Elfogadható olyan eszköz megajánlása, amely minimum 512 MB
memóriával rendelkezik.

Kérdés: Ebben a kategóriában megajánlható eszközök, belépő szintű üzleti A4-es színes
MFP-k. Tapasztalatunk szerint ezen kategória készülékei alacsonyabb műszaki
paraméterekkel is minden felmerülő műszaki és felhasználói igényt képesek kielégíteni.
2.

Elfogadható olyan eszköz megajánlása, amely 512 MB memóriával rendelkezik?
Kategória „B” kategória: 2 db színes A4 MFP
Elvárt paraméterek: Toner kapacitása (5% lefedettség mellett)
minimum 10 000 A4 oldal
Kérdés:
A megajánlható készülék fekete és színes toner kapacitása eltérő.
Figyelembe véve az „Ajánlati felhívásban” megadott 500 A4/hónap színes
volument, jól gondoljuk, hogy elvárt paraméter a fekete toner tekintetében
elvárás?
A „B” kategória eszközein az „Ajánlati felhívásban” jelzett havi 1100 Fekete-Fehér A4 és
havi 500 színes A4 nyomtatási mennyiség, és a tapasztalataink alapján azt gondoljuk, hogy
a gazdaságossági, szakmai és felhasználói igényeknek maradéktalanul megfelelő paraméter
lehet amennyiben a Toner kapacitása 10 000 A4 oldalnál kevesebb.
Elfogadható olyan eszköz megajánlása, amelynek Fekete toner kapacitása (5%
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A toner minimum kapacitása minden esetben a fekete-fehér tonerre
vonatkozik.
Elfogadható olyan eszköz megajánlása, amely 5% lefedettség mellett
minimum 8000 A4 oldal a kapacitása fekete-fehér nyomat esetén.

lefedettség mellett) 8 000 A4 oldal, színes kapacitása (5% lefedettség mellett)
5 000 A4 oldal?

3.

Kategória „E” kategória 2 db színes A3 közepes teljesítményű MFP
Elvárt paraméterek: Toner kapacitása (5% lefedettség mellett) minimum: 20 000 A4 lap
Kérdés: Ebben a kategóriában a Belépő szintű üzleti, színes, A3-as MFP feleltethető meg.
A megajánlható készülék fekete és színes toner kapacitása eltérő.

A toner minimum kapacitása minden esetben a fekete-fehér tonerre
vonatkozik.
Az ajánlati felhívás műszaki leírásában kiírt tonerkapacitása (5%
lefedettség mellett) minimum 20000 A4 lap, amely fekete-fehér
lenyomatra vonatkozik.

Figyelembe véve az „Ajánlati felhívásban” megadott 750 A4/hónap színes volument, jól
gondoljuk, hogy elvárt paraméter a fekete toner tekintetében elvárás?
Az előre jelzett színes nyomtatási mennyiség, és a tapasztalataink alapján azt gondoljuk,
hogy a gazdaságossági szakmai és felhasználói igényeknek maradéktalanul megfelelő
paraméter lehet, a színes toner ~5%-al alacsonyabb kapacitás értéke, mely az elvárt és a
gyári érték szerinti eltérése közelít a számítási, kerekítési hibahatárhoz.

4.

Elfogadható olyan eszköz megajánlása, amelynek Fekete toner kapacitása (5% lefedettség
mellett) 36 000A4 oldal, színes kapacitása (5% lefedettség mellett) 19 000 A4 oldal?
Az Ajánlati feltételek közül az alábbi, álláspontunk szerint üzleti kockázatát tekintve túlzó,
az ajánlattevők körét jelentősen befolyásoló követelménnyel kapcsolatban kérjük a
kiegészítő tájékoztatásukat:
5. pont SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért
felelős a jelen szerződés teljesítésbe menése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke
20.000.000.-Ft, azaz húszmillió forint. Meghiúsulásnak tekinti Ajánlatkérő, ha a Nyertes
ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének napjától számított 15 munkanapon belül nem
bocsátja teljes körűen a szerződés tárgyát képező valamennyi berendezést és szoftvert
jelen szerződés szerint Ajánlatkérő rendelkezésére”
Tapasztalataink, és gyártói egyeztetések szerint az „Ajánlati felhívás” –ban szereplő eszköz
mennyiségek átlagos szállítási határideje a rendeléstől számított 20-40 munkanap. Az
ajánlattevőknek számolniuk kell még ezen felül a logisztikai folyamatokhoz és az
implementáláshoz szükséges 5-10munkanappal.
Elfogadható teljesítettnek a szerződés, amennyiben a szerződés hatálybalépésétől számított
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Ajánlatkérő maximum 20 munkanap teljesítési határidőt fogad el a
szerződés hatályba lépésének napjától számítva a szerződés tárgyát
képező valamennyi berendezés és szoftver rendelkezésre
bocsátására.

40 munkanapon belül a szerződés tárgyát képező valamennyi berendezést és szoftvert
jelen szerződés szerint a nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja?”

5.

Amennyiben a 40 munkanap nem elfogadható, az Ajánlatkérő milyen teljesítési határidőt
fogad el a 15 munkanapon túl?
Az Ajánlati feltételek közül az alábbi, álláspontunk szerint üzleti kockázatát tekintve túlzó,
az ajánlattevők körét jelentősen befolyásoló követelménnyel kapcsolatban kérjük a
kiegészítő tájékoztatásukat:
A kötbér mértéke és az üzleti kockázat álláspontunk szerint nem áll egyensúlyban
egymással.
Elfogadható meghiúsulási kötbér mértéknek a szerződés érték 5%-a, maximum
5 000 000Ft, amennyiben a szerződés hatálybalépésétől számított 15 munkanapon belül a
szerződés tárgyát képező valamennyi berendezést és szoftvert jelen szerződés szerint a
nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja?
Amennyiben az 5% szerződés érték, maximum 5 000 000Ft nem elfogadható, az
Ajánlatkérő milyen csökkentett mértékű kötbért fogad el, a 20 000 000Ft alatt Ft-ban
és/vagy a szerződés érték %-ban meghatározva?
Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő: 2017. április 3. 11:00 óra
Budapest, 2017. március 20.
Tisztelettel,
Bujtor Dávid
közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Kft.
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Ajánlatkérő a 20 000 000 Ft meghiúsulási kötbér mértékét fenntartja,
tekintettel arra, hogy amennyiben a szerződés hatálybalépésétől
számított 20 munkanapon belül a szerződés tárgyát képező
valamennyi berendezést és szoftvert a nyertes ajánlattevő nem
bocsátja az Ajánlatkérő rendelkezésére azzal Dunaújváros MJV
Önkormányzatának működése lehetetlenné válik.

VIS S ZA IGA ZOL ÁS
(EL E GE ND Ő E ZT AZ OL D AL T V IS S Z AK ÜL DE NI)
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 néggy (számmal kifejezve: 4) számozott oldalból álló „ 1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam, az abban
foglaltakat tudomásul vettem.
Kelt:
aláírás
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