3. 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)
Kiegészítő tájékoztatás:
Kérdés és észrevétel
1.

2.

Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás

Kategória: „B” kategória: 2 db színes A4 MFP

Ajánlatkérő "B" kategóriában nem fogad el olyan eszközt, amelyben
a háttértároló SD kártya. Fontos szempont volt a kiírás
Elvárt paraméterek: Háttértároló HDD vagy SSD
elkészítésekor az adatok gyors elérhetősége és az írás/olvasás
sebessége. Az SSD és a HDD technológia e tekintetben az SD
Ebben a kategóriában megajánlható eszközök, belépő szintű üzleti A4-es kártyáknál jobb értékekkel rendelkezik. További fontos szempont
színes MFP-k. Az elvárt paraméter tekintetében kapacitás igényt nem volt a kiírás elkészítésekor, hogy az adatok tárolása biztonságos
jelölt meg az ajánlatkérő, csak a tároló technológiát. Gazdasági és legyen (titkosítás, adatvédelem, mely pl. az adathordozó egyszerű
felhasználói szempontokat szem előtt tartva elfogadható olyan eszköz eltávolítása miatt az SD kártya esetében nem biztosított).
megajánlása, aminek a háttértárolója funkcionalitásában megegyező, és Tekintettel arra, hogy a gépek olyan prioritást élvező felhasználási
csak a technológiában tér el?
helyekre kerülnek, ahol ez fontos szempont, erre tekintettel
ajánlatkérő ragaszkodik a kiírásban szereplő HDD vagy SSD
technológiához.
Kategória: „B” kategória: 2 db színes A4 MFP
Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt, amelynek
megfelelően a „B” kategóriában szereplő MFP szkennelési
Elvárt paraméterek: Szkennelési sebesség (fekete-fehér) 30 sebessége minimum (fekete-fehér) 30 kép/perc.
lap/perc
A „B” kategória eszközein az „Ajánlati felhívásban” jelzett havi 1100
Fekete-Fehér A4 és havi 500 színes A4 nyomtatási mennyiség alapján,
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azt gondoljuk, hogy személyi, vagy kis munkacsoportos felhasználói
környezetben szeretné az „Ajánlatkérő” használni. A szkennelési
mennyiségre az „Ajánlatkérő” nem adott meg várható havi volument. A
várható
felhasználási
mennyiség
és
a
gazdaságosság
figyelembevételével, elfogadható alacsonyabb szkennelési sebesség?

3.

4.

5.

Elfogadható olyan eszköz megajánlása, amelynek „szkennelési
sebessége (fekete-fehér) 24 lap/perc”?
A „D kategória" elnevezésű eszköz esetében:
Szkennelési sebesség (fekete-fehér): minimum (A/4 lap/perc): 45 - A
műszaki leírás által specifikált fénymásoló berendezések jellemzően nem
rendelkeznek min. 45 A/4 lap/perc szkennelési sebességgel.
Általánoságban elmondható, hogy az Ajánlatkérő által meghatározott
paramétereknek megfelelő eszköz kategóriában az 55 kép/perc (27,5
A/4lap/perc) a szokásosan előírt elvárás, melyet a vonatkozó állami
normatíva is alátámaszt. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a lehető
legnagyobb verseny biztosítása és a legkedvezőbb ajánlati árak elérése
érdekében fogadja el az állami normatívába is megfogalmazott 55
kép/perc szkennelési sebességgel rendelkező eszközt.
Az "E kategória" elnevezésű eszköz esetében:
Szkennelési sebesség (fekete-fehér): minimum (A/4 lap/perc): 80 - A
műszaki leírás által specifikált fénymásoló berendezések jellemzően nem
rendelkeznek min. 80 Al4 lap/perc szkennelési sebességgel.
Általánoságban elmondható, hogy az Ajánlatkérő által meghatározott
paramétereknek megfelelő eszköz kategóriában az 70 kép/perc (35 Al4
lap/perc) a szokásosan előírt elvárás, melyet a vonatkozó állami
normatíva is alátámaszt. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a lehető
legnagyobb verseny biztosítása és a legkedvezőbb ajánlati árak elérése
érdekében fogadja el az állami normatívába is megfogalmazott 70
kép/perc szkennelési sebességgel rendelkező eszközt.
Ajánlatkérő által 2017. március 24-én publikált 2. számú kiegészítő
tájékoztatás 1.
kérdésére adott válaszában az alábbiak szerint nyilatkozik:

Ajánlatkérő nem fogad el LED technológiával működő típusokat (kieg.:

2/5

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt, amelynek
megfelelően a „D” kategóriában szereplő MFP szkennelési
sebessége minimum (fekete-fehér) 45 kép/perc.

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt, amelynek
megfelelően a „E” kategóriában szereplő MFP szkennelési
sebessége minimum (fekete-fehér) 70 kép/perc.

Ajánlatkérő módosította a műszaki specifikációt, amelynek
megfelelően az „A” és "C" kategóriában elfogadja a LED-es
technológiát is.

az A és C kategóriában).
Kérjük Ajánlatkérőt, indokolja meg, hogy az A és C kategóriában miért
csak a szintén elektrosztatikus technológiát alkalmazó lézer eszközöket
fogadja el?
A működési elvet tekintve a lézer és LED eszközök csak a fényhenger
megvilágításában térnek el, ugyanis a LED nyomtatófej nem
lézernyalábot használ, hanem LED sort, aminek köszönhetően kisebb
helyet is foglal, mint egy lézer egység. Ajánlattevő véleménye szerint a
két technológia helyettesítő viszonyban van, használat közben szinte
lehetetlen különbséget tenni köztük.
Emellett az Ajánlatkérők szinte minden esetben el szokták fogadni a
lézer helyett a LED technológiát alkalmazó eszközöket, nem is beszélve
arról, hogy az üzemeltetési szerződés fedezi a rendeltetésszerű
használat melletti esetleges karbantartásokat, így ha Ajánlatkérő
bizalmatlan a technológiával szemben, akkor sem kell aggódnia a
használat folytonossága és az előre nem látható költségek miatt.
Kérjük Ajánlatkérőt, fontolja meg újra kérdésünket és fogadjon el LED
technológiás eszközöket is.
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6.

„Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy a szoftver összetevők
esetleges frissítéseinek rendelkezésre bocsátását, telepítésük elvégzését,
illetve támogatását csak az MFP és nyomtató eszközökön kell
biztosítani.”

Szerződés aláírását követően az első üzembe helyezésnél a
felhasználók számítógépeire Ajánlattevőnek kell feltelepítenie a
drivereket/szoftvereket. Ajánlattevő

telepíti és konfigurálja a

nyomtatási és költségmenedzsment szoftvert az azt kiszolgáló
szervert, illetve a rendszer speciális összetevőit.
Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő informatikusainak betanítása,
hogy a driver/szoftver cseréket önállóan el tudják végezni, illetve a
nyomtatási

és

költségmenedzsment

szoftver

adminisztrációs

feladatait el tudják látni. Továbbá olyan hiba esetén, amelyet
egyedül nem tudnak megoldani, ott támogatás nyújtása Ajánlattevő
részéről.
Az üzemeltetés során Ajánlattevőnek a nyomtatók és MFP-k
firmware frissítését kell elvégeznie, illetve a nyomtatási és
költségmenedzsment szoftver frissítését amennyiben az a szoftvert
érinti és nem az azt futtató operációs rendszer frissítéseit.
Ajánlatkérő feladatát képezik, az üzemeltetés során felmerülő driver
és szoftver frissítések/problémák megoldása a felhasználók
számítógépein.

Budapest, 2017. március ___.
__________________
Bujtor Dávid
közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Kft.
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VISSZAIGAZOLÁS
(ELEGENDŐ EZT AZ OLD ALT 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 öt (számmal kifejezve: 5) számozott oldalból álló „ 3. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam, az
abban foglaltakat tudomásul vettem.
Kelt:

aláírás
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