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A Képviselő-testület 2020. november 3-i ülésén tárgyalja a Polgármesteri Hivatal részére
fénymásoló bérléséhez és üzemeltetési szerződés kötéséhez szükséges forrás biztosítását az
előzetes kötelezettségvállalásokról szóló előterjesztés keretein belül.
Az előterjesztés elfogadása esetén a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárást kíván
indítani „Homogén multifunkciós nyomtatópark kialakítása" tárgyban a szállító kiválasztására.
A közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása során figyelembe vettük, hogy egy
hosszabb távú szerződés esetén várhatóan kedvező bb díj érhető el , ezért a közbeszerzési
eljárás kiírására 2021 . január 1 -jétő l 2025. december 31 -ig terjed ő öt éves időtartamra kerülne
sor. Jelen előterjesztés a „Multifunkci ós nyomtatók beszerzése" tárgyú, a Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás ajánlati felh ívását tartalmazza.
2018. április 15-től a közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárásokat a
Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer
igénybevételével kell lebonyolítani.
Tárgyi beszerzés becsült értéke 58.200.000 Ft, ami indokolja a Kbt. 112. § (1) bekezdés b)
pont szerinti eljárás alkalmazását.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza a szállító kiválasztására vonatkozó aján lati felhívás és
dokumentáció tervezetét.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ajánlati felhívást áttanulmányozn i, véleményezni és
elfogadni szíveskedjék.
Budapest, 2020. október -!-~
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Dr. Alipsz Andrea
jegyző

Melléklet:
Ajánlati felhívás tervezet
Dokumentáció
Szakmai specifikáció
Témafelelős : Jegyzői

Iroda

Háttéranyag a Jegyzői Irodán található.
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Határozati javaslat:

Budapest Fővá ros XV. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága úgy dönt, hogy
amennyiben a Képviselő-testület 2020. november 3-i ülésén elfogadja az előzetes
kötelezettségvállalásokról szóló előterjesztés határozati javaslatait, akkor az előterjesztéshez
csatolt tartalommal elfogadja a „Multifunkciós nyomtatók beszerzése" tárgyú, a Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és felkéri a jegyzőt,
hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. október 28. (döntésre)
polgármester

A határozat elfogadásához név szerinti szavazás és

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 11 2. § (1 ) bekezdés b) pont
A Képviselő-testüle t szervezeti és müködési szabályzatáról szóló 19/2020. (X. 9 .) önkormányzati rendelet
1. melléklet 1. rész 1 . 1. pont.
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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKROOl 120772020
ElO -

Előkészítés

Közbcszcrzós

szakasz

Homogén multifun kciós nyomtatópark kialakítása

Lár9va:

Ajánlatkérö

Budapest Főváros XV. Ke rület Rákosp alota, Pestújhely, Újpalota

neve:

Önkormányzata

Ajánlati felhívás
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112.

§ (1)

bekezdés b) pont szerinti eljá ráso k esetében.

1. szakasz:Ajánlatkéró

1.1) Név és címek (jelölje meg a z eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EK.RSZ_l545153
0

Nemzeti azonosítószám

Bocskai Utca 1-3.

Postai cím:
Város:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

HUll O

NUTS-kód:

Telefon:

11 53

Ország:

Magyarország

Miklós

Trinn

Dr.

trinn.miklos@bpxv.hu

Postai irányítószám:

+36 13053224

Fax:

+ 36 13074008

Internetcím(ekl
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bpxv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

1.2) Közös közbeszerzés
Nem
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

EKR001120772020

2020. 10.25 11 :38:52

1.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül. teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetó a következó
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történó hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következó helyról érhetó el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001 120772020/reszletek

További információ a következó címen szerezhetó be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

Igen

elektronikusan:

https://ekr .gov .hu/portal/kozbeszerzes/elja rasok/EKROO 11 20772020/reszletek

a fent említett cím.r e:

Igen

a következó címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan

Nem

hozzáférhetők:

1.4) Az

ajánlatkérő

Regionális/helyi szintű

Ajánlatkéró típusa:

1.5)

Fő

típusa

tevékenység
Általános közszolgáltatások

Fó tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

11.1) Meghatározás
11.1.1) Elnevezés:

Homogén multifunkciós nyomtatópark kialakítása

Hivatkozási szám:

EKROOl 120772020

11.1.2) Fó CPV-kód:
30120000-6

11.1.3 ) A

sze rződés

típus a:

Szolgáltatás megrendelés

11.1.4) A közbeszerzés rövid ismerte tése:
Homogén multifunkció nyomtatópark kialakítása
Ajánlatkéró elózetesen felmé n ejövöbeli várható nyomtatási és szkennelési fe ladatait és többek között a jelenlegi eszközparkja
teljesítménye és kiépítettsége alapjá n határozta meg a minimum műszaki elvárásokat. Ajánl atkérő célja homogén eszközpark
kialakítása, így a megajánlásra kerüló összes „Kategória" tekintetében elvárás az azonos gyártmány (márka) megajánlása.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének
egyértelmű és közérthetó meghatározása érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket
fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és minóségi paraméterek tekintetében azonos
tulajdonságokkal rendelkezó eszközöket érti. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához
az Ajánlattevók számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.
Ajánlattevó felelóssége, hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat megfelelósége megállapítható legyen. Az
ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem használt eszközök lehetnek.
Amennyiben az ajánlattevó nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói ada tlap;
a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nye lvű dokume ntum /gyártói nyilatkozat;
részletes tennék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).

EK.ROO 11 20772020

Ajánlatkérö a pályázat során kizárólag új, korábban még forgalomba nem hozott készülékek megajánlását fogadja el, kivéve a
"Kategória 7." esetében, ahol Ajánlatkéró elfogadja keveset futott (keveset futott= a teljes élettartamának 10%-átjelentó
nyomatmennyiséget el nem éró) használt készülék megajánlását is.
Ajánlattevőnek pályázatához csatolnia kell a megajánlott termékek hazai gyártói képviseletének nyilatkozatát, az alábbiak
tekintetében:
a.
a megajánlott eszközök hivatalos, magyarországi kereskedelmi csatornán keresztül lesznek leszállítva;
b.
Ajánlattevó rend elkezik hivatalos szervizpartneri minősítéssel;
c.
Ajánlattevő rendelkezik a gyártó által képzett és mi nős ített szervizesekkel;
d.
az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó magyarországi képviselete az Ajánl attevőn keresztül a
szerződ és teljes időtartama alatt biztosítja;
A teljeskörú szolgálta tási díjaknak az alábbi szolgáltatási kritériumokat szükséges tartalmazniuk:
a.
a kiszállások költségét;
b.
a javítások, karbantartások munkadíját;
c.
a beépített alkatrészek árát;
d.
a működ éshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír), színenként 5%-os fedettség A4-es oldalanként;
e.
másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát;
f.
az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításá nak és szaksz e rű meg semmisítésének költségét;
g.
a felhasznált tűzőkapocs árát;
h.
a pályázati ajánlatban vállalt munkaórán belüli megjelenés;
i.
cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén;
j.
távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag
fogyás, s tb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon;
k.
a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történ ő el- és
visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrende lő e ngedélyét követően);
l.
Szokásos munkaid ő alattjelen szerződés teljesítése során hétfőtől - csütörtökig 7:30 órától 16:30 óráig, pénteken: 7:30 órától
13:30 óráig terjedő időszak értendő;
m.
Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását valamint a kezelói hiba miatt
szükséges javítási költségeket;
n.
Ajánlatkérő nem lekötött mennyiség után, hanem a valós nyomatszám alapján kíván fizetni. Az árazó táblázatban szerepeltetett
példányszámok csak tájé koztató j ellegűek, az elmúlt időszak felhasználása alapján számított várható mennyiséget mutatják.
11.1 .5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(ÁFA nélkül; Keretmegállapod ás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a sze rző d é seknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes id őtartamára vonatkozó becsült összértéke)
11.1.6) Részekre vonatkozó informác iók
Részajánlat tételre

lehetőség

Nem

van

A részajánlat tétel kizárásának indoka(íl
A beszerzés tárgyának jellege, valamint
lehetőség biztosítása.

műszaki

és

minőségi

szempontok miatt nem

ésszerű

és nem indokolt a részajánlat tételi

11.2) A közbeszerzés ismertetése
11.2.1) Elnevezés:

Nyomtatópark kialakítása és karbantartása

11.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő

CPV-kód:

30120000-6

11.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HUl 10 Budapest

A teljesítés helye:

Bud apest, XV. kerület

11.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Homogén multifunkció nyomtatópark kialakítása
felmérte jövőbeli várható nyomtatási és szkennelési feladatait és többek között a jelenlegi eszközparkja
teljesítménye és kiépítettsége alapján határozta meg a minimum műszaki elvárásokat. Aj ánlatkérő célja homogén eszközpark
kialakítása, így a megajánlásra kerü lő összes „Kategória" tekintetében elvárás az azonos gyártmány (márka) megajánlása.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének
egyértelmű és közé rthető meghatározása érdekében kerül sor. Az Ajánlatk é rő a megjelölt terméket vagy azzal e gyenértékű terméket
Ajánlatké rő előzetese n

EKROO 11 20772020

fogad el. Egyenértékűne k Ajánlatkérő a funkcionális. teljesítmény, megbízhatósági és minőségi paraméterek tekintetében azonos
tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az egye nértékűség bizonyítása az Ajánla ttevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához
az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájá nak használata megeng edett.
Ajánlattevő felelőssége.

hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat meg felelősége megállapítható legyen. Az
aj ánlott termékek csak új, korábban sehol nem használt eszközök lehetnek.
Amennyiben az ajánlattevő nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
az ajánlott eszközökre vonatkozó. magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap;
a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nye lvű dokumentum/ gyártói nyilatkozat;
részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
Ajánlatkérő a pályázat során kizárólag új, korábban még forgalomba nem hozott készülékek megajánlását fogadj a el, kivéve a
"Kategória 7." esetében, ahol Ajánlatkérő elfogadja keveset futott (keveset futott= a teljes élettartamának 10%-át jel e ntő
nyomatmennyiséget el nem érő) használt készülék megajánlását is.
Aján l attevőnek pályázatához csatolnia kell a megajánlott termékek hazai gyártói ké pviseleté nek nyilatkozatát. az alábbiak
tekintetében:
a.
a megajánlott eszközök hivatalos. magyarországi kereskedelmi csatornán keresztül lesznek leszállítva;
b.
Ajánl attevő rend elkezik hivatalos szervizpartneri minősítéssel ;
c.
Aj á nlattevő rendelkezik a gyártó által képzett és minősített szervizese>kkel;
d.
az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó magyarországi képviselete az Aján l attevőn keresztül a
szerződés teljes id ő tartama alatt biztosítja;
A teljeskörú szolgáltatási díjaknak az alábbi szolgáltatási kritériumokat szükséges tartalmazniuk:
a.
a kiszállások költség ét;
b.
a j avítások, karbantartások munkadíját;
c.
a beépített alkatrészek árát;
d.
a működéshez szükséges kellé kanyagok árát (kivéve papír), színenként 5%-os fedettség A4-es oldalanként;
e.
másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát;
f.
az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerú megsemmisítésének költségét;
g.
a felhasznált tűzőkapocs árát;
h.
a pályázati ajánlatban vállalt munkaórán belüli megjelenés;
!.
cseregép biztosítását 48 mun kaórán túli javítás esetén;
j.
távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés, automatikus számláló állás elküld ése. kellékanyag
fogyás, stb.) a felhasználó által ellenőrizhető módon;
k.
a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és
visszaszállítását) (HDD-t tartalmazó eszköz esetén, megrende lő engedélyét követően);
l.
Szokásos munkaid ő alatt jelen szerződés teljesítése során h étfőtő l - csütörtökig 7:30 órától 16:30 óráig, pénteken: 7:30 órától
13:30 óráig terj edő időszak érte ndő;
m.
Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált papír biztosítását valamint a kezelői hiba miatt
szükséges javítási költségeket;
n.
Aj á nlatkérő nem lekötött mennyiség után, hanem a valós nyomatszám alapján kíván fizetni. Az á razó táblá zatban szerepeltetett
példányszámok csak tájékoztató jellegűek. az elmúlt időszak felhasználása alapján számított várható mennyiséget muta tják.
{az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jel/ege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

11.2.5) Értékelési sze mpontok
Igen

Az alábbia kban megadott szempontok:
Minőségi

szempont:

Ig en
Súlyszám / jelentőség

Megnevezés

Hibabejelentés esetén vállalt kiszállási idő Budapesten (min .S munkaóra-max. 10 20
munkaóra)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám

Nettó összesen 60 havi költség (HUF):

80

/ j elentő ség

11.2 .6) Becsült é rték:
Pénznem:

Érték á fa nélkül:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a réswek a keretmegálla podás vagy dinamikus beszerzési
rendszer t eljes időtartamára vonatkozó becsúlt összé rtéke)

11.2 . 7) A szerződés , keretme gállapodás vagy dinamikus be szerzési r e ndszer
Időtarta m

időtartama

hónapban:

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:
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2021.01.04

2026.0 1.04

A szerződés meghosszabbítható

Nem

Il.2 .8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó g azd asági szereplök számának korlátozására vonatkozó
Információ (nyílt eljárás kivéte lével)
A gazdasági

szereplők

tervezett száma (keretszáma) :

vagy Tervezett minimum:

Maximális szám :

A jelentkező k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

11.2.9) Változatokra (alte rnatív ajánlatokra) vonatkozó Információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
Il.2.10) Opciókra vonatkozó Információ

Nem

Opciók:
11.2.11) Információ az e lektronJkus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell

Nem

tartalmazniuk
11.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

11.2.13) További Információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, p énzügyi é s

műs zaki

információk

111.1) Részvételi feltételek
111.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység vé gzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felso rolása:
K/1 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó. és nem vehet részt az a lkalmasság igazolásában olyan gazdasági sze repló,
akinél a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglal t kizáró okok bármelyike fen náll.
K/2 Az eljárásban nem lehet aján lattevő az a gazdasági szerepló, akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizá ró ok áll fenn.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

K/1 -2 Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásába n gazdasági szereplőn ek a 321/2015. (X. 30. ) Konn. rendelet /a
továbbiakban: Konn. rendelet/ 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Konn. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglal tak szerint kell igazolnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

előírása

[Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevéke nység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása :

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi a lkalmasság
Az igazolási módok fe lsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

111.1.3) Müszakl, llletve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M/1 Nyilatkozat a megajánlott tennék hazai gyártói képviselet által kiállított, az eszközök javítására, karbantartására való
jogosultságot igazoló tanúsítvány meglété ről.
M/2 Nyilatkozat az Ajá nlattevő nek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásában gazdaság i sze replőnek az eljárást megindító
felhívás megküldésé tő l visszafelé számított 3 évben teljesített, de legalább 6 évben megkezdett legjelentősebb munkáiról.
M/3 A szakember (szervezet) által aláírt re ndelkezésre állási nyilatkozata. valam int a szakember által a láírt szakmai önéletrajz olyan
fo rmában és tartalommal (év/hónap bontásba n. a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági
követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.
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Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1 Alkalmas az ajánlattevó, ha rendelkezik megajánlott termékek hazai gyártói ké pviseletének nyilatkozatával. /321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pont./
M/2 Alkalmas az ajánlattevó, ha rendelkezik az eljárás t megindító felhívás feladásá nak napjától visszafelé számított 3 évben
szerződésszerúen teljesített, de legalább 6 éven belül megkezdett multifunkciós nyomtatók karbantartásával. /32ln015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont ./
M/3 Alkalmas az ajánlattevó, ha rendelkezik legalább 1 fő közé pfokú végzettségú szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év
multifunkciós nyomtatók karbantartására vonatkozó szakmai gyakorlattal. /32 1/2015. (X.30 .) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b)
pont./
szerződésekre

111.1.5) Fe nntartott

vonatkozó Információk

A szerzódés védett múhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal éló vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerzódés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

A szerzódés a Kbt. 114. § (11 l bekezdése szerint fenntartott

Nem

111.1.6) A

szerződés

biztosítékai:

- hibás teljesítési kötbér
- meghiúsulási kötbér
- jótállás
111.1. 7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hlvatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkéró elóleget ne m fize t.
A nyertes Ajánlattevó a szerzódésszerú teljesítést igazoló teljesítésigazolást Aj ánlatkér ó általi kiállítása után jogosult bérleti díj ról a
számlát kiállítani. A nyertes Ajá nlattevő által kiállított számla összegét az Ajánlatkéró átutalással teljesíti. A számla abban az esetben
érvényes, ha csatolva van ....
Az ellenszolgáltatás teljesítése nyertes Ajánla tlevó a szerződ ésben megjelölt ba nkszámlájára történő banki átutalással történik. Az
ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6: 130. § (1 )-(2) bekezdése alapján történik 30 napos fizetési határidóvel.
Ajánlatkéró a Kbt. 135.§ szerinti rendelkezéseit alkal mazza.
111.1.8) A nyertes közös

ajánlattevők

által lé t rehozandó gazdálkodó szerveze t:

Ajánlatkéró a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései ala pján nem teszi
teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létr ehozását.

111.2) A

szerződéssel

lehetővé.

illetve ne m köve teli meg közös ajánlattevók által a szerzódés

kapcsolatos feltételek

111.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó Információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
111.2 .2) A

szerződés

teljesítésével kapcsolatos fe lté t elek:

111.2 .3) A

szerződés

teljesítéséb e n

közreműköd ő

személyekkel kapcsola tos Információ

Az ajánlattevóknek közölniük ke ll a szerzódés teljesítésében közremúködó személyek nevét és szakképzettségé t

Igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus b eszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy aj ánlattevóvel
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Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevóvel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létre hozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzók is alkalmazhatják

Nem

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történö
csökkentésére irányuló információ
Több fo rdulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében. hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtá rgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
Ajánla tkérő

fenntartja a jogot arra, hogy a

(klasszikus ajánlatkérök esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
sze rződést

az eredeti ajánlat alapján, tá rgyalások lefolytatása né lkül ítélje

oda .
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó Információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2 .1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítő ben :
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) AjánlattéteU, részvéteU vagy regisztrációs kérele m benyújtási
Dátum, helyi idö:

2020.11 .24

09:00

ha táridő

óra/perc

IV.2 .3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztottjelentkezök részére történö megküldésének terveze tt
napja (részvéteU felhívás eseté ben)
Dátum:
IV.2.4) Azok a nye lvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jele ntkezések benyújthatók:
HU
IV.2 .5) Az ajánlati kötöttség minimális

időtartama:

(ajá nlati felliívá s esetébe n)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma :

vagy Az időtartam hónapban:

(az ajánlattételi

vagy napban:

határidő

lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának felté t e lei
Dátum, helyi id ő:

2020.1 1.24

Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszeren keresztül történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok fe lbontását az
EKR az aj ánlattételi határidó lejártá t követóen kettó órával késóbb kezdi meg. Az ajánlatnak az aj ánlattételi

11 :00

órafpe rc

határidö lejártának idöpontj áig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés idópontjáról az EKR
visszaig azolást küld.
Információk a j ogosultakról és a bontási elj árásról:
424/2017 (Xl l.1 9.) Korm. rendelet 15. §és a Kbt. 68. §szakasza szerint.

VI. szaka.sz:

Kiegészítő

információk

VI.1) A közbeszerzés
A közbeszerzés

ismétlődő

ismétlődó jellegú:

jellegére vonatkozó információk
Nem

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

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogad nak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen
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VI.3) További információk:
VI.3 .1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkéró felhívja a gazdasági szereplók figyelmét. hogy az eljárást eredménytele nné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenórzési körén kívül esó, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követóen következik be.
Ajánlatkéró ellenórzési körén kívül esó, bizonytalan j övőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felh ívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3 .3) Konzultációra vonatkozó információk
Ki egészítő

tájékoztatást ajánlatkéró konzultáció fo rmájában is megadja.

VI.3 .4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség e setéhe n
Ajánlatkéró az alábbi é rtéke t meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánla tot a bírálat során érvénytele nné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi e lemein e k é rté kelése során adható pontszám:
100
VI.3. 6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI .3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő

az ajánlatokat a Kht. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a le!liobb ár-érték arány szerinti bírálati szempontok alapján
bírálja el. Dokumentációban részletezett fordított ará nyosítás módszereket használva.
VI.3. 7) Életclklusköltség-szám.ítási módszer a lka lmazására vonatkozó Információ
Ajánl atké rő

az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor fi gyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további lnform.á clók
Az ajánlatkéró e lőírj a a kizáró okok. az alkalmassági követelménye k. valamint a Kb t. 82. § (5) bekezd ése szerinti
objektív kritériumok tekin tetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározoll igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyúj tását.

VI.3.9) További információk:
a)
Az ajánlatok összeállításánál az ajánla ttételi felhívásba n és az ajánlalke rö által összeállított dokumentációban, valamint - az
ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a közbeszerzésekrő l szóló 201 5. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban
foglaltak szerint kell az ajánlattevónek eljárni és ajánlatát elkészíteni.
b)
Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokume ntumma.1 együtt annak magyar nyelvű fo rdítását is
be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő fe l e l ős . Ajá nla tkéró kizárólag a fordítás t vizsgálja.
c)
Az eljárás eredmé nyéről vagy e redménytelen s é gérő l Ajá nlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerint, az errő l hozott d öntést
követóen a l e hető leghamarabb, de leg később három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta e lőtt, az írásbeli összegezés
egyidejú megküldésével tájékoztatja az Aj án.lattevóket.
d)
Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat.
e)
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e ) pontját az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan.
f)
Ajánlatkérő a Kht. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehe tővé , illetve nem követeli meg közös aján.lattevók által a
s zerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szerveze t létrehozását.
g)
Ajá nlattevőnek tájékozódnia kell a mu nkaváUalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettsége kről,
amelyelmek a telj esítés helyén és a sze rződ és teljesítés során meg kell fe lel ni.
h)
Ajánlattevő köteles az ajánlatában a felolvasólapo n megadott nettó összesen 60 havi költség (Ft) á r alátámasztására részletes
költségvetést csatolni (Ártáblázat.xls)
i)
Az e lőírt alkalmassági követelményeknek az a1ánlattevók bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva Is
megfelelhetnek a Kht. e l őírásainak betartásával. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának meruelölésével azon a.lkalmassági követelmé nyt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevó ezen szerve zet erőforrá sa i ra (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
Igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági fel tételnek történő megfelelést, továbbá köte les nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőfo rrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időta rtama alatt.
Ajánlattevó csak forintban tehet ajánlatot, egész számra kerekítve.
j)
Ajá nlatte vő nek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás- mintá(i)t annak igazolására, hogy az
ajánlatot, illetőleg az abban szerepló nyilatkozatokat ajánl attevő , az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szerepló képviseletére jogosult személy 1rta alá.
k)
Folyamatban lévő cégbírósági változás bejegyzési elj árás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
annak érkeztetéséröl a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún.„e-tértivevé ny" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye"
elnevezésú dokumentum és a „Változásbejegyzési kérelem" elnevezésú dokume ntu m (mellékletek nélkül) EKR-be való feltöltése.).
l)
Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejú magánokiratba foglalt meghata.lmazást és a
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meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerú másolatban.
m)
Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listáját , valamint a szerződéstervezetet az ajánlattételi dokumentáció
tartalmazza.
n)
FAKSZ név: dr. Trinn Miklós 00452
o)
Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján. hogy Ajánlattevőnek meg kell jelölnie
i.
a közbesze rzésnek azt a részét (részeit), amelyeknek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
ü.
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
p)
A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében. az aj ánlatban be kell nyújtani az Ajánla ttevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
q)
A Kbt. 138. § (1 ) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződ és értékének 65%
-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékébő l.
r)
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama a latt köteles e lőze tes en az Ajánlatké rőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni. amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a m ege lőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az éri ntett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a meg előző közbeszerzési eljárásban el őírt kizáró okok hatálya alatt.
s)
A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói sze rződés
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködő t.
t)
Ajánlatké rő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén amennyiben a második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel köti meg a sze rződést.
u)
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az ajánlattevő köteles viselni.
v)
Ajánlatkérő a projekttársaság lé trehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
y)
Ajánl atkérő felhívja a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az alkalmasság feltéte leit szigoníbban
határozza meg.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendelete i é s más alkalmazandó jog
előírásainak történő

EKR00 1120772020

megfelelés biztos ítása az

ajánlatkérő felelőssége.

Homogén multifunkciós nyomtatópark
kialakítása

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ
FELHÍVÁS
,
,
DOKUMENTACIOJA
Budapest Főváros XV. Kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata

Kbt. 112. § (1) b) szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban
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BUDAPEST FŐVÁROS

XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA
ÖNKORMÁNYZAT
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSA

A KBT. 112. § (1) B) SZERINTI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
1) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon - és telefaxszáma (e-mail címe):
Hivatalos név:
Budapest
Főváros
XV.
Önkormányzat
Postai cím : Bocskai u. 1-3.

Kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Város/ Község :
Budapest

Postai irányítószám:
1153

Jegyzői

Kapcsolattartási pont:
Iroda
Címzett: Dr. Trinn Miklós

Telefon: +06-1-305-3224

E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu

Telefax: +36-1-307-4008

Újpalota

Ország:
Magyarország

2) Az eljárás jogcíme:
A közbeszerzés megvalósításakor a szolgáltatás becsült értéke nem éri el az uniós
értékhatárt.
3) Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszeren keresztül küldi meg közvetlenül az Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő a
műszaki leírást közvetlenül, térítésmentesen e lé rhetővé teszi az eljárást megindító
felhívás megküldésével egyidejűleg a http://https://ekr.qov.hu oldalon.
4) A közbeszerzés tárgya illetőleg mennyisége (Nómenklatúra):
Tárgy:
Homog én multifunkció nyomtatópark kialakítása
Ajánlatkérő előzetesen

felmérte jövő beli várható nyomtatási és szkennelési feladatait és
többek között a jelenlegi eszközparkja telj esítménye és kiépítettsége alapján határozta meg
a minimum műszaki elvárásokat. Ajánlatkérő célja homogén eszközpark kialakítása, így a
megajánlásra kerülö összes „Kategória" tekintetében elvárás az azonos gyártmány (márka)
megajánlása.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására
kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket
fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális, teljesítmény, megbízhatósági és
m inőség i paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti.
Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához
az Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.
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Ajánlattevő felelőssége,

hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat
megfelelősége megállapítható legyen. Az ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem
használt eszközök lehetnek.
Amennyiben az ajánlattevő nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie
kell az alábbiaknak:
• az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap;
• a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű dokumentum I
gyártói nyilatkozat;
• részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes összehasonlító táblázat).
Ajánlatkérő a pályázat során kizárólag új, korábban még forgalomba nem hozott készülékek
megajánlását fogadja el, kivéve a "Kategória 7." esetében, ahol Ajánlatkérő elfogadja
keveset futott (keveset futott = a teljes élettartamának 10%-át jelentő nyomatmennyiséget
el nem érő) használt készülék megajánlását is.
Ajánlattevőnek pályázatához csatolnia kell a megajánlott termékek hazai gyártói
képviseletének nyilatkozatát, az alábbiak tekintetében:
a. a megajánlott eszközök hivatalos, magyarországi kereskedelmi csatornán keresztül
lesznek leszállítva;
b. Ajánlattevő rendelkezik hivatalos szervizpartneri minősítéssel ;
c. Ajánlattevő rendelkezik a gyártó által képzett és minős ített szervizesekkel;
d. az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó
magyarországi képviselete az Ajánlattevőn keresztül a szerződés teljes időtartama
alatt biztosítja;
A teljeskörű szolgáltatási díjaknak az alábbi szolgáltatási kritériumokat szükséges
tartalmazniuk:
a. a kiszállások költségét;
b. a javítások, karbantartások munkadíját;
c. a beépített alkatrészek árát;
d. a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír). színenként 5%-os
fedettség A4-es oldalanként;
e. másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok árát;
f. az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű
megsemmisítésének költségét;
g. a felhasznált tűzőkapocs árát;
h. a pályázati ajánlatban vállalt munkaórán belüli megjelenés;
i. cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén;
j. távmenedzsment szolg áltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés,
automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó
által ellenőrizhető módon;
k. a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását,
szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t
tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően) ;
1. Szokásos munkaidő alatt jelen szerződés teljesítése során hétfőtől csütörtökig 7:30 órától 16:30 óráig, pénteken: 7:30 órától 13:30 óráig terjedő
időszak értendő ;

m. Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált
papír biztosítását valam int a kezelői hiba miatt szükséges javítási költségeket;
n. Ajánlatkérő nem lekötött mennyiség után, hanem a valós nyomatszám alapján
kíván fizetni. Az árazó táblázatban szerepeltetett példányszámok csak
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tájékoztató jellegűek, az elmúlt időszak felhasználása alapján számított várható
mennyiséget mutatják.
Nómenklatúra: Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék: 30120000-6

5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják:
Bérleti és karbantartási szerződés
6) A teljesítés határideje, vagy a szerződés időtartama:
5 éves időtartamra kötött határozott idejű szerződés
7) A teljesítés helye:
Budapest, XV. kerület
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei,
való hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.

illetőleg

a vonatkozó jogszabályokra

A nyertes Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolást Ajánlatkérő
általi kiállítása után jogosult bérleti díjról a számlát kiállítani. A nyertes Ajánlattevő által
kiállított számla összegét az Ajánlatkérő átutalással teljesíti.
Az ellenszolgáltatás teljesítése nyertes Ajánlattevő a szerződésben megjelölt
bankszámlájára történő banki átutalással történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk.
6:130. § (1 )-(2) bekezdése alapján történik 30 napos fizetési határidővel.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ szerinti rendelkezéseit alkalmazza.

8) Annak meghatározása, hogy az
ajánlatot:
Nem

Ajánlattevő

tehet-e többváltozatú (alternatív)

9) Az ajánlatok értékelési szempontja:
Részszempont
1. Hibabejelentés esetén vállalt kiszállási idő Budapesten (min.5
munkaóra-max.1O munkaóra)
2. Nettó összesen 60 havi költség (HUF) :

Súlyszám
20
80

10) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont
esetében 1-100-ig. A legjobb tartalmi elem kapja az értékelési pontszám maximumát.
Minden részszemponton belül az értékelési pontszám a megajánlott legjobb tartalmi
elemhez kerül arányosításra.
Az 1. részszemponttal kapcsolatban:
A Hibabejelentés esetén vállalt kiszállási idő Budapesten (min.5 munkaóra-max.10
munkaóra) illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb , az ajánlatkérő a
legalacsonyabb értékre (azaz 5 munkaóra) a maxi mális pontot (100 pont) adja, a többi
ajánlatra pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja
ki a pontszámokat, a következő képlet szerint:
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A legjobb / A vizsgált * (100-1) + 1
A felolvasólapon azt a (munkaóra) számot kell feltüntetni 5 és 1O egész szám formájában ,
amelyeknél a hibabejelentés idejétől számítottan a budapesti kiszállás megvalósul.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az 1. részszemponttal összefüggő ajánlati

elemmel (Hibabejelentés esetén vállalt kiszállási idő Budapesten (min.S munkaóra-max. 10
munkaóra) kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan
elvárását, amelynél kedvezőtlenebb a megajánlott ajánlati elem nem lehet.
Amennyiben Ajánlattevő 1O feletti számot jelöl meg, abban az esetben az ajánlata
érvénytelennek minősül.
Ajánlatkérő

a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az 1. részszemponttal összefüggő ajánlati
elemmel (Hibabejelentés esetén vállalt kiszállási idő Budapesten (min.S munkaóra-max.10
munkaóra) kapcsolatban meghatározza az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét,
amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra (min. S munkaóra) egyaránt az értékelési
ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő 5 munkaóránál alacsonyabb érték vállalása esetén egyaránt a ponthatár felső

határával azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő az 5 alatti megajánlások esetén is a
képletbe az 5 számot helyettesíti be, mint legelőnyösebb ajánlati elem.

A 2. részszemponttal kapcsolatban:
A Nettó összesen 60 havi költség (HUF) illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb ,
az ajánlatkérő a legalacsonyabb árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra
pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a
pontszámokat, a következő képlet szerint:
A legjobb / A vizsgált * (100-1) + 1

11) Kizáró okok:
K/1 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő , alvállalkozó , és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő , akinél a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
K/2 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő , akinél a Kbt. 63. § (1)
bekezdés szerinti kizáró ok áll fenn.
Megkövetelt igazolási mód:
K/1-2 Ajánlattevőnek , alvállalkozónak , és az alkalmasság igazolásában gazdasági
szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm . rendelet/a továbbiakban: Korm. rendelet/ 17. § (1)
bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról , hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá , valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.

12) Alkalmassági feltételek:
M/1 Alkalmas az ajánlattevő , ha rendelkezik megajánlott termékek hazai gyártói
képviseletének nyilatkozatával. /321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21 . § (1) bekezdés i)
pont./
M/2 Alkalmas az ajánlattevő , ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának
napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legalább 6 éven belül
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megkezdett multifunkciós nyomtatók karbantartásával. /321 /2015. (X. 30.) Korm . rendelet
21 . § (1) bekezdés a) pont./
M/3 Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezi k legalább 1 fő középfokú végzettségű
szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év multifunkciós nyomtatók karbantartására
vonatkozó szakmai gyakorlattal. /321 /2015. (X.30.) Korm . rendelet 21 . § (3) bekezdés b)
pont./
Megkövetelt igazolási mód:

M/1 Nyilatkozat a megajánlott termék hazai gyártói képviselet által kiállított, az eszközök
javítására, karbantartására való jogosultságot igazoló tanúsítvány meglétéről.
M/2 Nyilatkozat az Aján l attevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásában
gazdasági szereplőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3
évben teljesített, de legalább 6 évben megkezdett legjelentősebb munkáiról.
M/3 A szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a
szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap
bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt
alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.
13) A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a Kbt. 71 . §-a szerint biztosítja a hiánypótlást.
14) Az ajánlattételi határidő:
Az EKR rendszerben megjelölt

határidő .

15) Az ajánlat benyújtásának címe, módja:
https://ekr .gov. hu/portal/kezdolap
16) Az ajánlattétel nyelve, azzal, hogy a magyar nyelven
minden esetben biztosítani kell :
magyar

történő

ajánlattétel

lehetőségét

17) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Helye: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Ideje: Ajánlattételi hatá ridő után 2 órával.
18) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XI 1. 19.) Korm .
rendelet 15. § illetve a Kbt. 68. § szakaszok szerint történik.
19) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama /valamennyi rész tekintetében/:
Ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidőtől számított 30 napig kötve van .
20) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások /valamennyi rész tekintetében/:
Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot Ajánlattevőtől.
21) A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk /valamennyi rész
tekintetében/:

a) Hibás teljesítés kötbér a nettó bérleti díj 1 %/naptári nap.
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b) Meghiúsulási kötbér: nettó bérleti díj 10% - a, amelyet az ajánlatkérő a 11.
késedelemmel érintett naptól kezdődően érvényesíthet a nyertes aján l attevővel
szemben a szerződéstől való elállás jogának érvényesíthetősége mellett.
22) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről, a szerződéskötés tervezett
/valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 79. §-a alapján tájékoztatja Ajá nlattevőt a döntéséről.

időpontja

23) Egyéb információk:
a) Az ajánlatok összeállításánál az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérő álta l
összeállított dokumentációban, valamint - az ezekben nem szabályozottak
vonatkozásában - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyéb
jogszabályok előírásaiban foglaltak szerint kell az aján l attevőnek eljárni és ajánlatát
elkészíteni.
b) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A ford ítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős . Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
c) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1)
bekezdése szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de
legkésőb b három munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli
összegezés egyidejű megküldésével tájékoztatja az Ajánlattevőket.
d) Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában
előírtakat.

e)

f)

g)

h)
i)

j)

Ajánlatkérő

nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás
eredménytelenségére vonatkozóan.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé , illetve nem
követeli meg közös aján lattevő k által a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó
szervezet létrehozását.
Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről , amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítés során meg kell felelni.
Ajánlattevő köteles az ajánlatában a felolvasólapon megad ott nettó összesen 60 havi
költség (Ft) ár alátámasztására részletes költségvetést csatolni (Artáblázat.xls)
Az előírt alkalmassági követelményeknek az aján lattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. előírásainak
betartásával. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felh ívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásai ra (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrá sok rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő csak forintban tehet ajánlatot,
egész számra kerekítve.
Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírásmintá(i)t annak igazolására , hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő
nyilatkozatokat ajánlattevő , az alvállalkozó, valam int az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
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Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat
eredménye" elnevezésű dokumentum és a „Változásbejegyzési kérelem" elnevezésű
dokumentum (mellékletek nélkül) EKR-be való feltöltése.] .
1) Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát
egyszerű másolatban.
m) Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok és iratok listáját, valamint a
szerződéstervezetet az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
n) FAKSZ név: dr. Trinn Miklós 00452
o) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján , hogy Ajánlattevőnek meg kell
jelölnie
i. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyeknek
teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
ii. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
p) A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében, az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a
62. §, valamint a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
q) A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem
haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés
teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban
részesülnek a szerződés általános forgalm i adó nélkül számított ellenértékéből.
r) A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes Aj ánlattevő a szerződés megkötésének
időpontjában , majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni , amely részt vesz a szerződés teljesítésében , és - ha
a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
s) A Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet
igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további
k)

közreműködőt.

t)

u)
v)

w)

x)

Ajánlatkérő

a Kbt. 131 . § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy
az eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben a második legkedvezőbb
ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben aj ánlatkérő - a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minős ített szervezettel köti meg a szerződést.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával ka pcsolatban felmerülő összes költségét
az ajánlattevő köteles viselni.
Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 136. § (1 )-(2) és 143. § (3)
bekezdésében meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek
ezekről nem vagy ezektől eltérően állapodtak meg , illetve ha a szerződésben
kifejezetten ezen rendelkezésekre vonatkozó hivatkozás nem történik.
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja el ő .
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y)

Ajánlatkérő

felhívja a figyelmet, hogy a min ősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az
alkalmasság feltételeit szigorúbban határozza meg.

Ajánlatkérő

az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteket, amelyektől az
Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítése során meg kell felelnie.
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím : 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel. : +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
(korábbi OKTF)
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675
Tel. : +36 1 224 9100
Honlap: www.orszagoszoldhatosag .gov.hu
Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf. : 481 .
Tel. : (06 1) 896-2902
Fax: (06 1) 795-0880
Honlap: www.ommf.gov.hu

Főosztály

Főosztály

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím : 1590 Budapest, Pf. 95
Tel. : +36-1 -301 -2900
Fax: +36-1-301-2903
Honlap: www.mbfsz.gov.hu
Pénzügyminisztérium
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Tel.: +36-1-795-1400
Fax: +36-1-795-0716
E-mail: pm .qov.hu
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Honlap: www.nfsz.munka.hu
1. Pénzügyminisztérium - pm .gov.hu
2. Fővárosi és megyei kormányhivatalok fogl al koztatási főosztá lyai , a kerületi és járási
hivatalok foglalkoztatási osztályai - https://szervezet.munka.hu/
3. Területileg illetékes kerületi
https:Uilletekes.mun ka.hu/

és

járási

hivatalok

foglalkoztatási

osztálya

-
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Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Postacíme: 1373 Budapest, Pf. 561.
Telefonszáma: +36 (1) 428-5100
Faxszáma: +36 (1) 428-5509
Központi elektronikus levélcíme: nav_kozpont@nav. gov.hu
Honlap URL-je: http://nav.gov.hu
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Cím: 1035 Bp., Váradi utca 15.
Tel: +36-1-323-3600
Fax: +36 1 323 3602
E-mail:munkavedelem.munkauqy@mvmu.bfkh.gov. hu

Főosztály

Pest Megyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Tel : +36 1 328 5812; 485 6957; 485 6926
E-mail:pest@pest.gov. hu
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ajánlatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az
ajánlatukban szereplő valamennyi adatot, információt Aj ánlatkérő az államháztartásról
szóló 2011 . évi CXCV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . törvény, illetve a Kbt. vonatkozó
rendelkezései alapján jogszabályokban meghatározott módon kezelje.
24) Benyújtandó iratok jegyzéke
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

EKR-ben

NYI LATKOZAT kizáró okok tekintetében

EKR-ben

NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében

EKR-ben

NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait EKR-ben
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
NYILATKOZAT fol yamatban

levő

változásbejegyzési eljárásról

EKR-ben

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.

EKR-ben

NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.

EKR-ben

NYILATKOZAT alkalmassáqi követelményekre vonatkozóan

EKR-ben

NYILATKOZAT üzleti titokról

EKR-ben

Megajánlott termékek hazai gyártói képvi seletének nyilatkozata Nyilatkozatminta nincs hozzá
meqadva
Szakember rendelkezésre állásának nyilatkozata

EKR-be külön
nyilatkozatmintaként feltöltve

A 321 / 20 15. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján EKR-ben nyilatkozat mintaként
-igazolás
létrehozva
Szakmai önéletrajz minta

EKR-be külön
nyilatkozatmintaként feltöltve
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Műszaki

leírás

Ajánlatkérő előzetesen

felmérte jövő bel i várható nyomtatási és szkennelési feladatait és
többek között a jelenlegi eszközparkja teljesítménye és kiépítettsége alapján határozta meg a
minimum műszaki elvárásokat. Aján latkérő célja homogén eszközpark kialakítása, így a
megajánlásra kerü lő összes „Kategória" tekintetében elvárás az azonos gyártmány (márka)
megajánlása.
A közbeszerzési műszaki leírásban megjelölt gyártmány, típus, megnevezés megadására
kizárólag a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében kerül sor. Az Ajánlatkérő a megjelölt terméket vagy azzal egyenértékű terméket
fogad el. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális , teljesítmény, megbízhatósági és
m inőségi paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti. Az
egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az
Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett.

Ajánlattevő felelőssége ,

hogy az általa az ajánlatban megadott adatok alapján az ajánlat
megfelelősége megállapítható legyen. Az ajánlott termékek csak új, korábban sehol nem
használt eszközök lehetnek.

Amennyiben az ajánlattevő nem a leírt eszközt ajánlja meg, úgy az ajánlatban szerepelnie kell
az alábbiaknak:
•
•
•

az ajánlott eszközökre vonatkozó , magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap;
a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű dokumentum I gyártói
nyilatkozat;
részletes termék-összehason lítás (pl. tételes összehasonlító táblázat) .

Aján latkérő

a pályázat során kizárólag új, korábban még forgalomba nem hozott készülékek
megajánlását fogadja el, kivéve a "Kategória 7." esetében, ahol Ajánlatkérő elfogadja keveset
futott (keveset futott= a teljes élettartamának 10%-át j el entő nyomatmennyiséget el nem érő)
használt készülék megajánlását is.
Ajánlattevőnek

pályázatához csatolnia kell a megajánlott termékek hazai gyártói
képviseletének nyilatkozatát, az alábbiak tekintetében:
a. a megajánlott eszközök hivatalos, magyarországi kereskedelmi csatornán
keresztül lesznek leszállítva;
b. Ajánlattevő rendelkezik hivatalos szervizpartneri minősítéssel ;
e. Ajánlattevő rendelkezik a gyártó által képzett és minősített szervizesekkel;
d. az adott eszközökhöz tartozó gyári alkatrészek szállíthatóságát a gyártó
magyarországi képviselete az Ajánlattevőn keresztül a szerződés teljes időtartama
alatt biztosítja;

A teljeskörű szolgáltatási díjaknak az alábbi szolgáltatási kritériumokat
tartalmazniuk:
a. a kiszállások költségét;
b. a javítások, karbantartások munkadíját;
e. a beépített alkatrészek árát;

szükséges
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d. a működéshez szükséges kellékanyagok árát (kivéve papír), színenként 5%os fedettség A4-es oldalanként;
e. másoláshoz és nyomtatáshoz szükséges tonerek és egyéb kellékanyagok
árát;
f. az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű
megsemmisítésének költségét;
g. a felhasznált tűzőkapocs árát;
h. a pályázati ajánlatban vállalt munkaórán belüli megjelenés;
i. cseregép biztosítását 48 munkaórán túli javítás esetén;
j. távmenedzsment szolgáltatási lehetőséget (automatikus hibabejelentés,
automatikus számláló állás elküldése, kellékanyag fogyás, stb.) a felhasználó
által ellenőrizhető módon;
k. a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását,
szállítását (az eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását) (HDD-t
tartalmazó eszköz esetén, megrendelő engedélyét követően) ;
1. Szokásos munka idő alatt jelen szerződés teljesítése során hétfőtől csütörtökig 7:30 órától 16:30 óráig, pénteken: 7:30 órától 13:30 óráig terjedő
időszak értendő ;

m. Az üzemeltetési szolgáltatás nem tartalmazza az eszközökben felhasznált
papír biztosítását valamint a kezelő i hiba miatt szükséges javítási költségeket;
n. Ajánlatkérő nem lekötött mennyiség után, hanem a valós nyomatszám alapján
kíván fizetni. Az árazó táblázatban szerepeltetett példányszámok csak
tájékoztató jelleg űek, az elmúlt id őszak felhasználása alapján számított
várható mennyiséget mutatják.
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Kategória 1.

(1 db)

Technológia

lézer
duplex nyomtatás /
másolás / szkennelés / fax
mono

Funkciók
Szin kezelés
Nyomtatási sebesség
[A4, 80 gr.]
Kezelt papírméretek
Nyomtatási felbontás
Első másolat
elkészülési ideje
Papírsúly
Papírkapacitás [A4, 80
gr.]
Kézi adagoló
kapacitás [A4, 80 gr.]
Automata lapbehúzó
kapacitás [A4, 80 gr.]
Beolvasási sebesség
[A4, 80 gr.]
Memória
HDD
Interfész
Készülék maximális
szél.ége
Készülék maximális
mélysége
Nyomtatási nyelvek
Beol~asás helye
Beolvasás formátum

Ajánl attevő

tölti ki
tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánl attevő

nem releváns
60-160 g/m2
min. 250 lap
min. 50 lap
min. 30 lap
min. 10 kép/perc

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Aj ánlattevő

tölti ki

tölti ki
tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

max. 41 cm

nem elvárás
min. 4", színes,

tölti ki

Aj ánlattevő

max. 41 cm

nem elvárás

Ajánlattevő

Aj ánlattevő

min. 256 MB
nem elvárás
min. Ethernet 10/100, USB

min. PCL5, PCL6
min. Maii, SMB, FTP
min. TIFF, JPEG, PDF
nem elvárás

tölti ki
tölti ki

Ajánlattevő

A6-A4
min. 1200 dpi

Kezelőfelület

1

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánl attevő
Aján l attevő

tölti ki
tölti ki

Aján l attevő

tölti ki

érintő képernyő

Streamline NX
kompatibilitás

műszaki

Ajánl attevő

min. 30 lap/perc

GéP.tSztal
Tűzős finiser [A4, 80
gr.] .
Eltolásos szortírozás

A

Megajánlott készülék
típusa: .. „ „ •• ••• „ •••••
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki

Elvárt műszaki tartalom

Kategória 1.

nem elvárás

m egfelelőség

ig azolásához szükséges dokumentációt (pl. prospektus)
Ajánlattevőnek csatolnia kell pályázatához, megjelölve benne, hogy az adott műszaki elvárás
egyenértékűségét hol támasztja alá a dokumentáció .

_____ _____ _ ___

.....__

-

Kategória 2. (1 db)
Elvárt műszaki tartalom

Kategória 2.
Technológia
Funkciók
Szin kezelés
Nyomtatási sebesség
[A4, 80 gr.]
Kezelt papírméretek
Nyomtatási felbontás
Első másolat
elkészülési ideje
Papírsúly
Papírkapacitás [A4, 80
gr.]
Kézi adagoló
kapacitás [A4, 80 gr.]
Automata lapbehúzó
kapacitás [A4, 80 gr.]
Beolvasási sebesség
[A4, 80 gr.]
Memória

HDD
Interfész
Készülék maximális
szélessége
Készülék maximális
mélysége
Nyomtatási nyelvek
Be~vasás helye
Beolvasás formátum
Gépasztal
Tűzős

lézer
duplex nyomtatás /
másolás / szkennelés / fax
mono
min. 40 lap/perc
A6-A4
min. 1200 dpi
max. 5 mp
60-240 g/m2
min. 500 lap
min. 100 lap
min. 50 lap, egymenetes
min. 80 kép/perc
min. 2 GB
min. 320 GB
min. Ethernet 10/100, USB
nem releváns
nem releváns
min. PCL5, PCL6
min. Maii, SMS, FTP
min. TIFF, JPEG, PDF
elvárás, ha az alapkiépítés
nem tartalmazza

finiser [A4, 80

gr.]
Eltolásos szortírozás
Kezelőfelület

Streamline NX
kompatibilitás

A

műszaki

megfelelőség

nem elvárás
nem elvárás
min. 1O", színes,

Megajénlott készülék
típusa: ..................
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

Ajánlattevő

tölti
tölti
tölti
tölti

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

ki
ki
ki
ki

Ajánlattevő

Ajánlattevő

tölti
tölti
Ajánlattevő tölti
Ajánlattevő tölti
Ajánlattevő

ki
ki
ki
ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő
Ajánlattevő

tölti ki
tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

érintőképernyő

igen

igazolásához szükséges dokumentációt (pl. prospektus)
Ajánlattevőnek csatolnia kell pályázatához, megjelölve benne, hogy az adott műszaki elvárás
egyenértékűségét hol támasztja alá a dokumentáció.

Kategória 3.

(22 db)

Kategória 3.

Elvárt múszaki tartalom

Technológia

lézer
duplex nyomtatás /
másolás / szkennelés
mono

Funkciók
Szin kezelés
Nyomtatási sebesség
[A4, 80 gr.]
Kezelt papírméretek
Nyomtatási felbontás
Elsó másolat
elkészülési ideje
Papírsúly
Papírkapacitás [A4, 80
gr.]
Kézi adagoló
kapacitás [A4, 80 gr.]
Automata lapbehúzó
kapacitás [A4, 80 gr.]
Beolvasási sebesség
[A4, 80 gr.]
Memória

min. 25 lap/perc
A6-A3
min. 1200 dpi
max. 5 mp
60-300 g/m2
min. 1OOO lap (2
papíradagoló)
min. 100 lap
min. 100 lap
min. 80 kép/perc
min. 2 GB
min. 320 GB
min. Ethernet 10/100, USB

HDD
Interfész
Készülék maximális
szélessége
Készülék maximális
mélysége
Nyomtatási nyelvek
Beolvasás helye
Beolvasás formátum

nem releváns
nem releváns
min. PCL5, PCL6
min. Maii, SMS, FTP
min. TIFF, JPEG , PDF
elvárás , ha az alapkiépítés
nem tartalmazza

Gépasztal
Túzós finiser [A4, 80
gr.]
Eltolásos szortírozás

nem elvárás
nem elvárás
min. 1O", színes,

Kezelőfelület

műszaki

Aj án lattevő
Aj ánlattevő
Ajánlattevő

tölti ki
tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki
tölti ki
tölti ki

Aj ánlattevő

tölti ki

Aj ánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

Aján l attevő

tölti
tölti
tölti
tölti

Aján l attevő

tölti ki

Ajánlattevő

Aján l attevő
Aján l attevő

ki
ki
ki
ki

Ajá nlattevő

tölti ki
tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki

érintőképernyő

Streamline NX
kompatibilitás

A

Megajánlott készülék
tipusa: ..................
Ajánlattevő tölti ki
Aj ánlattevő tölti ki

igen

megfelelőség

Ajánl attevő

tölti ki

igazolásához szükséges dokumentációt (pl. prospektus)
csatolnia kell pályázatához, megjelölve benne, hogy az adott műszaki elvárás
egyenértékűségét hol támasztja alá a dokumentáció.
Ajánlattevőnek

---

-

- - - - - - - - - -- - - -

Kategória 4.

(1 db)

Technológia

lézer
duplex nyomtatás /
másolás / szkennelés
mono

Funkciók
Szinkezelés
Nyomtatási sebesség
[A4, 80 gr.]
Kezelt papírméretek
Nyomtatási felbontás
Első másolat
elkészülési ideje

Gépasztal
Tűzős

finiser [A4, 80

gr.]
Eltolásos szortírozás
Keze l őfelület

műszak i

Ajánl attevő

A6-A3
min. 1200 dpi

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajá nlattevő tölti ki

60-300 g/m2
min. 2000 lap (4
papíradagoló)
min. 100 lap
min. 220 lap, egymenetes
min. 180 kép/perc

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki

nem releváns

Ajánlattevő

nem releváns

megfelelőség

Ajá nlattevő

Ajánlattevő

min. 2 GB
min. 320 GB
min. Ethernet 10/100, USB

min. PCL5, PCL6
min. Maii, SMB, FTP
min. TIFF, JPEG , PDF
elvárás, ha az alapkiépítés
nem tartalmazza
belső finiser, min. 500 lap
kapacitás, 50 lap tűzés
igen
min. 1O", színes,

tölti ki
tölti ki

Ajánlattevő

max. 5 mp

Streamline NX
kompatibilitás

A

Ajánlattevő

min. 30 lap/perc

Papírsúly
Papírkapacitás [A4, 80
gr.]
Kézi adagoló
kapacitás [A4, 80 gr.]
Automata lapbehúzó
kapacitás [A4, 80 gr.]
Beolvasási sebesség
[A4, 80 gr.]
Memória
HDD
Interfész
Készü lék maximális
szélessége
Készülék maximális
mélysége
Nyomtatási nyelvek
Beolvasás helye
Beolvasás formátum

Megajánlott készülék
típusa:.... ....... .. . .. ..
Aján l attevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki

Elvárt műszaki tartalom

Kategória 4.

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánl attevő tölti ki
Ajánlattevő

1

tölti ki

Aján l attevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki

érintőképernyő

igen

Ajá n l attevő

tölti ki

igazolásához szükséges dokumentációt (pl. prospektus)
csatolnia kell pályázatához, megjelölve benne, hogy az adott műszaki elvárás
egyenértékűségét hol támasztja alá a dokumentáció.

Ajánlattevőnek

- -

-

- - -

Kategória 5.

(2 db)
Elvárt műszaki tartalom

Kategória 5.
Technológia

lézer
duplex nyomtatás /
másolás / szkennelés
színes
min. 30 / 30 lap/perc
(mono/színes)
A6-A3
min. 1200 dpi

Funkciók
Szin kezelés
Nyomtatási sebesség
[A4, 80 gr.]
Kezelt papírméretek
Nyomtatási felbontás
Első másolat
elkészülési ideje
Papírsúly
Papírkapacitás [A4, 80
gr.]
Kézi adagoló
kapacitás [A4, 80 gr.]
Automata lapbehúzó
kapacitás [A4, 80 gr.]
Beolvasási sebesség
[A4, 80 gr.]
Memória
HDD
Interfész
Készülék maximális
szélessége
Készülék maximális
mélysége
Nyomtatási nyelvek
Beolvasás helye
Beolvasás formátum
Gépasztal

max. 5 mp
60-300 g/m2
min. 1OOO lap (2
papíradagoló)
min. 100 lap
min. 100 lap
min. 80 kép/perc
min. 2 GB
min. 250 GB
min. Ethernet 10/100, USB
nem releváns
nem releváns
min. PCL5, PCL6
min. Maii, SMB, FTP
min. TIFF, JPEG, PDF
elvárás, ha az alapkiépítés
nem tartalmazza

Tűzős

finiser [A4, 80
gr.]
Eltolásos szortírozás
Kezelőfelület

Streamline NX
kompatibilitás

A

műszaki

megfelelőség

nem elvárás
nem elvárás
min. 1O", színes,

„

Megajánlott készülék
típusa: ............. .....
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

ki
ki
ki
ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

Ajánlattevő

tölti
tölti
tölti
tölti

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő
Ajánlattevő

tölti ki
tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

tölti
Ajánlattevő tölti
Ajánlattevő tölti
Ajánlattevő tölti

Ajánlattevő
Ajánlattevő

ki
ki
ki
ki

érintőképernyő

igen

igazolásához szükséges dokumentációt (pl. prospektus)
csatolnia kell pályázatához, megjelölve benne, hogy az adott műszaki elvárás
egyenértékűségét hol támasztja alá a dokumentáció.

Ajánlattevőnek

Kategória 6.

(3 db)
Elvárt műszaki tartalom

Kategória 6.

.

lézer
duplex nyomtatás /
másolás / szkennelés
színes
min. 30 / 30 lap/perc
(mono/színes)
A6-A3
min. 1200 dpi

Technológia
Funkciók
Szin kezelés
Nyomtatási sebesség
[A4, 80 gr.]
Kezelt papírméretek
Nyomtatási felbontás
Első másolat
elkészülési ideje

max. 5 mp
60-300 g/m2
min. 1OOO lap (2
papíradagoló)

Papírsúly
Papírkapacitás [A4, 80
gr.]
Kézi adagoló
kapacitás [A4, 80 gr.]
Automata lapbehúzó
kapacitás [A4, 80 gr.]
Beolvasási sebesség
[A4, 80 gr.]
Memória

HDD
Interfész
Készülék maximális
szélessége
Készülék maximális
mélysége
Nyomtatási nyelvek
Beolvasás helye
Beolvasás formátum
Gépasztal

min. 100 lap
min. 220 lap, egymenetes
min. 180 kép/perc
min. 2 GB
min. 320 GB
min. Ethernet 10/100, USB
nem releváns
nem re leváns
min. PCLS, PCL6
min. Maii, SMS, FTP
min. TIFF, JPEG , PDF
elvárás, ha az alapkiépítés
nem tartalmazza

Tűzős finiser [A4, 80
gr.)
Eltolásos szortírozás

Kezelőfelület

Streamline NX
kompatibilitás

A

műszaki

megfelelőség

nem elvárás
igen
min. 1O", színes,

Megajánlott készülék
tipusa: ..................
Ajánlattevő tölti ki
Aján lattevő tölti ki
Ajánlattevő
Ajánlattevő

tölti ki
tölti ki

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

ki
ki
ki
ki

Ajánlattevő

tölti ki

tölti
Ajánlattevő tölti
Aján lattevő tölti
Ajánlattevő tölti

Ajánlattevő

tölti ki
Ajánlattevő tölti ki

érintőképernyő

igen

Ajánlattevő

tölti ki

igazolásához szükséges dokumentációt (pl. prospektus)
Ajánlattevőnek csatolnia kell pályázatához, megjelölve benne, hogy az adott műszaki elvárás
egyenértékűségét hol támasztja alá a dokumentáció.

Kategória 7.

(1 db)
Elvárt műszaki tartalom

Kategória 7.

11

lézer
duplex nyomtatás /
másolás / szkennelés
mono

Technológia
Funkciók
Szin kezelés
Nyomtatási sebesség
[A4, 80 gr.]
Kezelt papírméretek
Nyomtatási felbontás
Első másolat
elkészülési ideje

min. 90 lap/perc
A4-A3
min. 1200 dpi
nem releváns
60-160 g/m2
min. 3000 lap (4
papíradagoló)

Papírsúly
Papírkapacitás [A4, 80
gr.]
Kézi adagoló
kapacitás [A4, 80 gr.]
Automata lapbehúzó
kapacitás [A4, 80 gr.]
Beolvasási sebesség
[A4, 80 gr.]
Memória
HDD
Interfész
Készülék maximális
szélessége
Készülék maximális
mélysége
Nyomtatási nyelvek
Beolvasás helye
Beolvasás formátum
Gépasztal
Tűzős

finiser [A4, 80

gr.)
Eltolásos szortírozás
Kezelőfelület

nem elvárás
min. 100 lap
min. 80 kép/perc
min. 1 GB
min. 320 GB
min. Ethernet 10/100, USB
nem releváns
nem releváns
min. PCL5, PCL6
min. Maii, SMS, FTP
min. T IFF, JPEG, PDF
elvárás, ha az alapkiépítés
nem tartalmazza
min. 3000 lap kapacitás,
100 lap tűzés
igen
min. 10", színes,

Streamline NX
kompatibilitás

A

műszaki

megfelelőség

Megajánlott készülék
tipusa: ..................
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánlattevő

tölti ki
Ajánl attevő tölti ki
tölti ki
Aján l attevő tölti ki
Ajánlattevő tölti ki
Ajánl attevő

Ajánlattevő

tölti ki

Ajánlattevő

tölti ki

Aján lattevő

tölti ki

Aján l attevő

tölti ki

Aján l attevő

tölti ki

Ajánlattevő

ki
ki
ki
ki

Aján l attevő

tö lti ki

Aján lattevő

ki
ki
ki
ki

tölti
Aján lattevő tölti
Ajánlattevő tölti
Aján l attevő tölti

tölti
tölti
Ajánlattevő tölti
Aján l attevő tölti
Ajánlattevő

Aján l attevő

tölti ki

Aján l attevő

tölti ki
Aján l attevő tölti ki

éri ntőképernyő

nem elvárás

Ajánlattevő

tölti ki

igazolásához szükséges dokumentációt (pl. prospektus)
Ajánlattevőnek csatolnia kell pályázatához, megjelölve benne, hogy az adott műszaki elvárás
egyenértékűségét hol támasztja alá a dokumentáció.

