9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy:
Multifunkciós nyomtató/fénymásológépek tartósbérlete és teljes körű üzemeltetése a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem (MOME) részére

1.

Multifunkciós eszközök bérlése és üzembe helyezése

Ajánlatkérő alábbiakban felsorolt multifunkciós nyomat előállító eszközök bérlésével kívánja ellátni nyomtatási,
fénymásolási és szkennelési feladatait. Ajánlattevő feladata továbbá az eszközök leszállítása, üzembe helyezése, majd
azt követő üzemeltetése teljes körű üzemeltetési szolgáltatási szerződés alapján.
Az eszközparkot megbízó homogén, azaz egy gyártó különböző típusú eszközeivel kívánja kialakítani, az alábbi
mennyiségű és kategóriájú nyomat előállító eszközökkel.
Eszközkategória

Eszközkategória hivatkozási neve

Mennyiség

A

A3 fekete-fehér multifunkciós nyomtató/fénymásoló gép

14 db

B

A3 színes multifunkciós nyomtató/fénymásoló gép

7 db

ÖSSZESEN:

21 db

Eszközök általános műszaki követelményei
Az alábbiakban felsorolt műszaki paraméterek minden fenti Eszköz-kategóriába sorolt gép esetében a minimális
elvárást jelentik.
Elérhető funkciók
Nyomtatási mód fekete-fehér
Nyomtatási mód színes
Nyomtatási nyelvek
Operációs rendszer támogatás
Kétoldalas nyomtatás
Kétoldalas másolás
Papírkapacitás
Kézi (többfunkciós) tálca
Nyomathordozó méret elvárások
Nyomathordozó súly elvárások
Beolvasási lehetőségek
Havi átlagos terhelhetőség
Nyomtatási felbontás
Nyomtatási sebesség A4 FF 1 oldalas
Nyomtatási sebesség A4 színes 1 oldalas
Másolási sebesség

másolás, nyomtatás, szkennelés
Monokróm lézersugaras
Színes lézersugaras
PCL valamint a B kategóriában Adobe PS3
Windows 7; Windows 8.1; Windows 10; Mac OSX 10.x.x; (Windows
esetében 32 és 64-bit)
automatikus duplex egységgel
automatikus eredeti dokumentum adagolóval (DADF) és duplex
egységgel
2 papírtálca min. 500 lap/tálca kapacitással
min. 50 lap
A4, A3, boríték
60-128g/m2; B kategória esetén 300 g/m2 papírsúly eseti
vastag/bevonatos papír nyomtatáshoz
üveglapról és DADF min. 100 lap
20000 lap
1200 x 1200 dpi
min. 25 lap/perc
min. 25 lap/perc
min. 25 lap/perc
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Méretezhetőségi arányok
Szkennelési sebesség
Szkennelési módok
Szkennelés után küldhető fájltípusok
Szkennelés fekete-fehér gépeken
Címtár kompatibilitás
Hálózati interfész
Merevlemez, memória
Hozzáférés menedzsment rendszer
Kezelő felület
Kivitel
Költségmenedzsment
Kártyaolvasó

25 – 400 %, akár 1 %-os lépésekben is
min. 70 kép/perc 300 dpi egyoldalas A4-es
E-mail címre szkennelés
TIFF, JPEG, PDF, PDF A/1-b
színes szkennelés
Egyedi e-mail címek; AD, vagy LDAP címtár
1000Base-TX/100Base-TX/10Base-T, wireless 802.11 (bgn)
merevlemez: 250GB; memória:A kategória esetén 2 GB RAM, B
kategória esetén 3GB RAM
igen
érintőpanel
lábon álló, gépasztal
MEAP uniFLOW (az 1db A és 2db B kategóriájú, kártyaolvasóval
felszerelt nyomtatókra)
Mifare kompatibilis olvasó (diákigazolvány azonosító olvasására), 1db
A és 2db B kategóriájú másolót kell felszerelni kártyaolvasóval
A diákigazolvány ISO 14443-A típusú kártya, RFID azonosítót
tartalmaz, ennek 4 vagy 7 bájtos egyedi sorozat számát kell tudni
olvasni. A kártyaolvasónak a másológépre rögzítetten, a felhasználó
által könnyen használhatónak kell lennie

Ajánlattevőnek a rendszer üzembe helyezése során biztosítania kell a rendszer használatához és szakszerű kezeléséhez
szükséges felhasználói és rendszergazdai szintű oktatásokat az üzembehelyezési, telepítési folyamat részeként. Az
oktatások helyszíne az Ajánlatkérő székhelye, az oktatásokhoz a szükséges infrastruktúrát az Ajánlatkérő, míg az
oktatási anyagokat az Ajánlattevő biztosítja.
1 lap 1 A/4-es oldalnak felel meg.

Költség- és eszközmenedzsment szoftveres támogatása
A nyomtatáskövető szoftvernek együtt kell működnie a telepítésre kerülő eszközökkel, valamint az ajánlatkérő
jelenlegi eszközparkjából az alábbi üzemelő eszközeivel.
Szoftverkörnyezet
Az eszköz és költségmenedzsment rendszernek képesnek kell lennie az Ajánlatkérő alábbi szoftverkörnyezetében:
 Virtualizált (Hyper-V) szerverkörnyezet
 Microsoft Windows Server® 2008
 Microsoft SQL Server® 2008
 Microsoft Active Directory® (LDAP)/ Microsoft Active Directory®
 uniFLOW nyomtatáskövető szoftver
Felhasználók száma
Ajánlatkérő a menedzsment rendszerhez adminisztrátori és kezelői felhasználóinak várható száma: 5 felhasználó
A multifunkciós gépek maximális menedzselt felhasználóinak száma: 800 fő.
Menedzsment funkciók
A szoftvernek a következő alapvető funkciókat kell biztosítania:
 A nyomtatás, másolás felhasználónként és gépenként történő on-line nyomon követése;
 Kártyás azonosítás lehetősége;
A bérleti díjaknak tartalmaznia kell minden a telepítéssel, szoftverkövetéssel és szoftver licenszekkel összefüggő
költséget a teljes futamidő (üzembe helyezés, telepítés és oktatás befejezésétől számított 24 hónap) alatt.
A költségmenedzsment rendszer Ajánlatkérő által elsődlegesen használt funkciói:
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Felhasználó kezelés: saját felhasználói adatbázis (felhasználónév, felhasználóhoz rendelhető azonosítók: LDAP
logon, card number, email address, stb.), felhasználói csoportok definiálása, felhasználói azonosító
önkiszolgáló hozzárendelhetősége AD felhasználóhoz beállítható költségmenedzsment alapjogosultságokkal
Jogosultságkezelés: felhasználói és csoport jogosultságok megadhatósága, kiemelten kizárólag egyenleg
kezelésre jogosított kezelői csoport létrehozhatósága
Azonosítás: felhasználók azonosítása kártyával a kártyaolvasóval felszerelt másolókon, kezelői felhasználók
azonosítása az egyéb alkalmazás(ok)ban
Nyomatköltség (másolás, nyomtatás) nyilvántartás, elszámolás: felhasználóhoz csatolt prepaid egyenleg
feltölthetősége, egyenleg elfogyása után választhatóan blokkolás/továbbengedés/figyelmeztetés,
nyomatköltségek definiálhatósága méret és szín alapján oldalanként (min.: A4 FF, A4 színes, A3 FF, A3 színes)

Az ajánlatnak a meglévő uniFLOW rendszerben kezelt, kb. 800 prepaid felhasználó egyenlegének, másolókártya
adatainak átkonvertálását is tartalmaznia kell a telepítés részeként. Ezáltal a bérleti díjnak tartalmaznia kell ezen
eljárásból adódó költséget is. A konvertálandó adatok forrása a meglévő uniFLOW rendszer. (egyenértékűség esetén)

2. A teljes körű üzemeltetési szolgáltatás
A multifunkciós eszközökön a táblázatban szereplő nyomatok előállításának mértéke tervezetten:

Teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás

Tervezett
mennyiség
átlagosan havonta
(24 hónap
figyelembe
vételével)

Fekete-fehér multifunkciós eszközön fekete-fehér nyomat

24000 db lap/hó

Színes multifunkciós eszközön fekete-fehér nyomat

6000 db lap/hó

Színes multifunkciós eszközön színes nyomat

3000 db lap/hó

A fenti tervezett mennyiségek 24 hónap átlag fogyasztása alapján kerültek meghatározásra, Ajánlatkérő fenntartja
jogát arra, hogy egyes hónapokban a fenti tervezett mennyiségektől eltérő mennyiséget használjon fel.
A teljes körű üzemeltetési szolgáltatás az alábbi tevékenységek elvégzését és feltételek betartását foglalja magában:










Karbantartási és javítási munkálatok munkanapokon 08.00-17.00 időszakban lehet végezni. A kiszállási-és
útiköltségét a szolgáltatásnak tartalmaznia kell.
Másoláshoz/nyomtatáshoz szükséges, a gépek gyártmányának megfelelő kellékanyagok és festékanyagok
biztosítása.
A rendeltetésszerű használat során szükségessé váló beépítendő kopórészeket és egyéb alkatrészeket
biztosítása.
Megelőző karbantartások elvégzése a gyári előírások szerint.
Gépek hibája esetén maximum 8 munkaórán belül a hiba elhárítását a helyszínen meg kell kezdeni
(munkaórák: munkanapokon 08.00-17.00)
Amennyiben a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított 48 munkaórán belül nem tudja elvégezni, úgy a
meghibásodott géppel egyenértékű cseregépet kell biztosítani.
Amennyiben egyazon gép esetében ugyanaz a hiba jelentkezik 3 hónapon belül 3 alkalommal, úgy a
meghibásodott géppel egyenértékű cseregépet kell biztosítani.
A rendszer üzemeltetéséhez szükséges szoftver felhasználását, szoftverfrissítéseket a futamidő végéig.
A szerződés megszűnik, amennyiben az alábbi teljes mennyiséget a teljesítés elérte:
Mennyisége: 800.000 db lap
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Ajánlatkérő jogosult 50 %-kal csökkenteni a fenti mennyiséget.
Ajánlatkérő részajánlatéttelre nem ad lehetőséget.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27.030.999,- Ft. Az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet mértéke
nettó 7.910.000,- Ft, amely tartalmazza a közbeszerzési díjat is. A közbeszerzési díj alapja a beszerzés általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.
Amennyiben a Felhívásban megadott műszaki leírás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározásának szükségessége miatt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást
tartalmaz, Ajánlatkérő azzal mindenben megegyező egyenértékű – vagy annál jobb minőségű- terméket is elfogad.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési díjat is!
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja szerint a verseny újranyitása a Kbt. 110. § (5)-(7)
bekezdés szerinti eljárás lefolytatásával
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének
napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének
napja: A verseny újranyitása során az ajánlattételi felhívás megindításra került a www.kozbeszerzes.gov.hu
honlapon 2017. november 2-án, továbbá az az alábbi bérbeadók részére került megküldésre:
-

Bérbeadó 1: Sharp Electronics (Europe) GmbH Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Infopark sétány
1., 6. emelet)
CTS-Informatika Kft. (4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5.)
MPS eXpert Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 166. 4. em.)
R+R Periféria Kft. (1106 Budapest Fehér út 10. 12.épület)
SELECTRADE DIGITAL Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 6/B épület)
- Bérbeadó 2: BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
- Bérbeadó 3: EURO-PROFIL RENDSZERHÁZ Kft. (1173 Budapest, Határhalom u. 4.)
- Bérbeadó 4: COLORSPECTRUM Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 26.)
Rufusz Computer Informatika Zrt. (2030 Érd, Retyezáti utca 46.)
- Bérbeadó 5: Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. (1117 Budapest Galvani u. 4.)
MANUAL HUNGARY Kft. (1119 Budapest Andor u. 34. 2. em. 7.)
- Bérbeadó 6: Danka Irodatechnikai Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.)
Infocopy Kereskedelmi Kft. (1131 Budapest, Béke út 118.)
- Bérbeadó 7: Delta Services Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)
- Bérbeadó 8: RICOH HUNGARY IRODARENDSZEREK Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C. A épület 3.
em.)
APIS LOGISTIC Kft. (1044 Budapest Óradna u. 5.)
NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.)
NTT-2000 Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.)
Delfin Rendszerház Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 130.)
IC-Rendszerház Kft. (1131 Budapest, Övezet utca 9.)
RevoSmart Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 182-190.)
SLIMLOGIC Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120-122.)
- Bérbeadó 9: BRAVONET Kft. (1145 Budapest Újvilág utca 50-52.)
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
WOSS Kereskedelmi Kft. (1141 Budapest, Fogarasi út 98.)
INTELLIPORT SOLUTIONS Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 180.)
- Bérbeadó 10: IMG Solution Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.)
CSP SERVICE Kft. (1131 Budapest, Dolmány u 26.)
Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)
DOKUCENTRUM Irodai Rendszerek Kft. (1055 Budapest, Szalay utca 2. III. em. 1.)
- Bérbeadó 11: CANON HUNGARIA Kft. (1031 Budapest, Záhony u.7.)
LÉZER Irodatechnika Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.)
Interelektronik ITS Kft. (1138 Budapest, Újpalotai út 12.)
Invictus Group Kft. (1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.)
BRAVOCOPY Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
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FYBA Szervíz Kft. (1147 Budapest Fűrész u. 82/a.)
Printnet Kft. (2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11.)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor
és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 (három) darab
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg
elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
I. Ajánlattevő neve, címe: Canon Hungária Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.), Interelektronik ITS Kft. (1138
Budapest, Új Palotai út 12.), Lézer Irodatechnika Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32. III. em.), Exicom Informatika
Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.), Bravocopy Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 5052.), FYBA Szerviz Kft. (1147 Budapest, Fűrész utca 82/a), Printnet Kft. (2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11.)
ajánlattevők
 Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
igazolt. Az ajánlat minden tekintetben megfelel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció, valamint a Kbt.
előírásainak.
 Az ajánlattevő által ajánlott ár (nettó összeg, Ft):
Ajánlati ár (nettó Ft): 7.779.499.- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár tartalmazza az 2 % közbeszerzési díjat is)
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a
súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső
határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
a) Infocopy Kereskedelmi Kft. (1131 Budapest, Béke utca 118.), Danka Irodatechnikai Kft. (1149 Budapest, Róna utca
120-122.) ajánlattevők esetén:
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, és a Kbt. 67. § (5) bekezdés
alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható, valamint a Kbt. 67. § (9) bekezdés
alapján ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, akkor kizárólag
az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívás alapján az
ajánlattevőnek olyan hiányokat kellett pótolnia, amelyek pótlásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi,
ezért az ajánlat érvénytelennek minősül a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
A Kbt. 67. §-a szerinti felvilágosítás kérés és hiánypótlási felhívás tartalma:

1. Az ajánlat 10. oldalán csatolt meghatalmazás nem került aláírásra a meghatalmazó által.
Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta az ajánlat 10. oldalán csatolt
meghatalmazást olyan módon, hogy abban szerepel a meghatalmazó személy aláírása is, ezért ajánlata a Kbt. 74. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
2. Ajánlattételi

felhívás

XIX.

c)

pontja

az

alábbiakat

rögzíti:

Az ajánlatot 1 példányban CD-n is (WORD és PDF formátumban) be kell adni.


Az ajánlathoz csatolt elektronikus adathordozó nem tartalmaz WORD formátumú ajánlatot.
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Kérjük, hogy az Ajánlattevő hiánypótlás keretében csatolja az ajánlatot WORD formátumban elektronikus
adathordozón!
3. Az ajánlatban feltüntetett műszaki specifikációval kapcsolatos hibák és hiányosságok:


Az ajánlat 16. oldalán feltüntetett Ricoh MP 4055ASP gép adatlapja nem található a KEF portálon. A
KEF portálon a www.danka.hu hivatkozás került megadásra, azonban ott szintén nem található
adatlap, ezért az ajánlathoz történő csatolás lett volna a megfelelő módja az ajánlattételnek az
ajánlattételi felhívás XIX. j) pontja alapján.
- Az ajánlat 16. oldalán csatolt táblázatban az alábbi, a gyártónál elérhető (www.ricoh.hu
internetes oldal) - az ajánlattételi felhívás XIX. j) pontja alapján vizsgált - a fenti másolóra
vonatkozó műszaki adatlapon szereplő nem egyező adatok szerepelnek:
o nyomtatási sebesség: táblázatban 25 lap/perc, adatlapon 40 lap/perc,
o havi terhelhetőség: táblázatban 100000 lap/hó, adatlapon 15000 lap/hó.
- Gyártói adatlapokon (www.ricoh.hu internetes oldal) nem szereplő fontosabb adatok:
o másolási sebesség
o szkennelési fájlformátumok
o címtár kompatibilitás
o papírkazetták egyenkénti kapacitása.



Az ajánlat 17. oldalán feltüntetett Ricoh C3504exSP gép adatlapja nem található a KEF portálon. A
KEF portálon a www.danka.hu hivatkozás került megadásra, azonban ott szintén nem található
adatlap, ezért az ajánlathoz történő csatolás lett volna a megfelelő módja az ajánlattételnek az
ajánlattételi felhívás XIX. j) pontja alapján..
- Ajánlat 17. oldalán csatolt táblázatban az alábbi, , a gyártónál elérhető (www.ricoh.hu
internetes oldal) - az ajánlattételi felhívás XIX. j) pontja alapján vizsgált - a fenti másolóra
vonatkozó műszaki adatlapon szereplő nem egyező adatok szerepelnek:
o nyomtatási sebesség: táblázatban 25 lap/perc, adatlapon 35 lap/perc.
- A Gyártói adatlapokon (www.ricoh.hu internetes oldal) nem szereplő fontosabb adatok:
o másolási sebesség
o szkennelési fájlformátumok
o címtár kompatibilitás
o papírkazetták egyenkénti kapacitása
o havi terhelhetőség.



Az ajánlatban csak a műszaki megfelelőséget és egyenértékűséget igazoló táblázatban szereplő
adatok

találhatók

nyomtatáskövető

rendszerről.

Nem

szerepel

nyilatkozat,

költség

az

adatkonverzióról. Nem szerepel az ajánlattételi felhívásban IV.1. pontban megjelölt minimum
funkciók megvalósíthatóságát alátámasztó semmilyen információ, a teljes Uniflow/SafeQ5
egyezőségre vonatkozó információ.


Az ajánlat 15. oldalán az SW YSQL5-001-1S01_tb24 termék tekintetében az aktuális KÖF portálon
található árlistában meghatározott nettó árhoz képest magasabb egységár került megjelölésre. /Az
ajánlattételi felhívás XIX. h. pontja alapján csak a keretmegállapodásos nettó árral azonos vagy
annál kedvezőbb ajánlat adható az ajánlatban./
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Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 67. §-a alapján felvilágosítás keretében nem tisztázta, hogy a fentiekben
feltüntetett, megjelölt adatok és információk alapján milyen módon kíván megfelelni az ajánlattételi felhívásban
foglaltaknak, ezért ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
1.

Az ajánlattételi felhívás XIV. pontja az alábbiakat rögzíti a Felolvasólapon feltüntetendő ajánlati árral
kapcsolatban:

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a teljes 24 hónapra vetített díjat értékeli. A teljes 24 hónapra
vetített díjat (Összesen nettó ajánlati ár) úgy kell kiszámítani, hogy az 24 hónapra összességében tartalmazza
a fenti táblázatba foglalt mennyiségek szerint kiszámított díjakat. Az Összesen nettó ajánlati ár kiszámítása
során a teljes körű üzemeltetés tekintetében a táblázatban meghatározott átlagos lapmennyiségekkel kell
számolni. A közebszerzési eljárás során értékelésre kerülő Összesen nettó ajánlati árat tehát a
következőképpen kell kiszámítani:

Termék/szolgáltatás neve

Mennyiség
vetítetten

1

hónapra

Mennyiség
vetítetten

24

hónapra

A3 fekete-fehér multifunkciós
nyomtató/fénymásoló
gép
bérlete

14 db

nettó egységár Ft *14 db
*24 hónap

A3 fekete-fehér multifunkciós
nyomtató/fénymásoló gép teljes
körű üzemeltetése

14 db, átlagosan 24000 db
lap

nettó egységár Ft *24.000
db *24 hónap

A3
színes
multifunkciós
nyomtató/fénymásoló
gép
bérlete

7 db

nettó egységár Ft *7 db *24
hónap

A3
színes
multifunkciós
nyomtató/fénymásoló gép teljes
körű üzemeltetése

7 db, átlagosan 6000 db
lap/fekete-fehér nyomat
esetén és átlagosan 3000
db lap/színes nyomat
esetén

nettó egységár Ft *6000 db
*24 hónap

Nyomtatáskövető
rendszer
bérlete az 1db A és 2db B
kategóriájú,
kártyaolvasóval
felszerelt nyomtatókra (szoftver,
3 db kártyaolvasó, licenszek)

1 db

nettó egységár Ft *24 hónap

nettó egységár Ft *3000 db
*24 hónap

Összesen:

Ft+ ÁFA

2% közbeszerzési díjjal növelt összeg (Összesen nettó ajánlati ár
- a Felolvasólapon feltüntetendő összeg!)

Ft+ÁFA

Jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező excel táblázat tartalmazza a fenti táblázatnak megfelelő nettó
egységárakat is, amelyek alapján Ajánlatkérő a teljesítés során a teljesítés igazolásokat kiállítja. A teljes körű
üzemeltetés során Ajánlatkérő a tényleges lapmennyiség fogyasztás alapján fogja tételesen elfogadni nyertes
ajánlattevő teljesítését (tehát nem a táblázatban feltüntetett havi átlagos tervezett mennyiségeket veszi majd alapul a
teljesítésnél, hanem a tényleges fogyasztást).
 Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlat 3. oldalán található Felolvasólapon feltüntetett ajánlati árat, továbbá az
ajánlat 14-15. oldalán található táblázatokban, és az ajánlathoz csatolt elektronikus adathordozón található
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excel táblázatokban feltüntetett egységárakat és összesített árakat. Az ajánlat 14-15. oldala és az elektronikus
adathordozón csatolt excel táblázatban található információk alapján az ajánlattételi felhívás XIV. pontja
szerint kiszámított, a teljes 24 hónapra vetített Összesen nettó ajánlati ár nem egyezik a Felolvasólapon
feltüntetett Összesen nettó ajánlati árral.
Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő felvilágosítás keretében nem tisztázta, hogy az ajánlat 3. oldalán csatolt
Felolvasólapon feltüntetett Összesen nettó ajánlati ár milyen módon került kiszámításra, az hogyan felel meg az
ajánlattételi felhívás XIV. pontjában meghatározott számítási módnak, továbbá az ajánlat 14-15. oldalán és az
ajánlathoz csatolt excel táblázatban található információknak, adatoknak, ezért ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen.
c) Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14/C, A ép. 3. em.), APIS Logistic Kft. (1044
Budapest, Óradna utca 5.), Delfin Rendszerház Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 130.), IC-Rendszerház Kft. (1131
Budapest, Övezet utca 9.), Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.), NTT-2000 Kft. (1103 Budapest,
Gyömrői út 86.), RevoSmart Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 182-190. A. ép. IV. em. 411.), Slimlogic Kft. (1149
Budapest, Róna utca 120-122.) ajánlattevők esetén:
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtott be hiánypótlást, és a Kbt. 67. § (5) bekezdés
alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható, valamint a Kbt. 67. § (9) bekezdés
alapján ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, akkor kizárólag
az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni. Tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívás alapján az
ajánlattevőnek olyan hiányokat kellett pótolnia, amelyek pótlásának hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi,
ezért az ajánlat érvénytelennek minősül a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
A Kbt. 67. §-a szerinti felvilágosítás kérés és hiánypótlási felhívás tartalma:
2. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás I. számú mellékletében az ajánlattevők rendelkezésére bocsátotta az
ajánlatban csatolandó nyilatkozatok mintáit, amelyeket az ajánlattételi felhívás XIX. b) pontjában előírt módon,
cégszerűen aláírt formában szükséges csatolni.
 Az alábbi nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelően kerültek csatolásra az ajánlatban:
-

3. oldal: a Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése szerint nyilatkozat tekintetében hiányzik a nyilatkozatot tevő
cégszerű aláírása, továbbá

-

ajánlattevő elmulasztotta csatolni a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, a Kbt. 75. § (1) bekezdés a)
és b) pontja megállapíthatóságához szükséges nyilatkozatot.

Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem csatolta a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti
nyilatkozatot olyan módon, hogy abban feltüntette volna a képviseletre jogosult cégszerű aláírását, továbbá
nem csatolta a kizáró okok fenn nem állásáról szóló, a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) és b) pontja
megállapíthatóságához szükséges nyilatkozatot, ezért ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.
3. Az ajánlatban feltüntetett műszaki specifikációval kapcsolatos hibák és hiányosságok:
 Az ajánlat 8. oldalán csatolt táblázatban a Ricoh 3555SP másolóra vonatkozó, a műszaki megfelelőséget
és egyenértékűséget igazoló oszlopban az alábbi fontosabb, a gyártónál elérhető (www.ricoh.hu
internetes oldal) - az ajánlattételi felhívás XIX. j) pontja alapján vizsgált - a fenti másolóra vonatkozó
műszaki adatlapon szereplő műszaki adatokkal nem egyező adatok szerepelnek:
-

nyomtatási sebesség: táblázatban 25 lap/perc, gyártói adatlapon 35 lap/perc;

-

havi terhelhetőség: táblázatban 100000 lap/hó adatlapon 15000 lap/hó.
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 Az ajánlat 10. oldalán csatolt táblázatban a Ricoh C3504exSP másolóra vonatkozó, a műszaki megfelelőséget
és egyenértékűséget igazoló oszlopban az alábbi fontosabb a gyártónál elérhető (www.ricoh.hu internetes
oldal) - az ajánlattételi felhívás XIX. j) pontja alapján vizsgált - a fenti másolóra vonatkozó műszaki
adatlapon szereplő nem egyező adatok szerepelnek:
-

nyomtatási sebesség: táblázatban 25 lap/perc, gyártói adatlapon 35 lap/perc.

 Az ajánlat 8. és 10. oldalán csatolt táblázatokban a Ricoh 3555SP és Ricoh C3504exSP másolóra vonatkozó
adatlapok, továbbá a gyártónál elérhető (www.ricoh.hu internetes oldal) – az ajánlattételi felhívás XIX. j)
pontja alapján vizsgált -, a fenti másolókra vonatkozó műszaki adatlapok alapján nem megállapítható/nem
szereplő fontosabb adatok:
-

másolási sebesség

-

szkennelési fájlformátumok

-

címtár kompatibilitás

-

papírkazetták egyenkénti kapacitása.

 Az ajánlatban csak a műszaki megfelelőséget és egyenértékűséget igazoló táblázatban szereplő adatok
találhatók nyomtatáskövető rendszerről. Nem szerepel nyilatkozat, költség az adatkonverzióról. Nem
szerepel az ajánlattételi felhívásban IV.1. pontban megjelölt minimum funkciók megvalósíthatóságát
alátámasztó semmilyen információ, a teljes Uniflow/SafeQ5 egyezőségre vonatkozó információ.
 Az ajánlat 6. oldalán az SW YSQL5-001-1S01_tb24 termék tekintetében az aktuális KÖF portálon található
árlistában meghatározott nettó árhoz képest magasabb egységár került megjelölésre. /Az ajánlattételi
felhívás XIX. h. pontja alapján csak a keretmegállapodásos nettó árral azonos vagy annál kedvezőbb
ajánlat adható az ajánlatban./
Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 67. §-a alapján felvilágosítás keretében nem tisztázta, hogy a
fentiekben feltüntetett, megjelölt adatok és információk alapján milyen módon kíván megfelelni az
ajánlattételi felhívásban foglaltaknak, továbbá hiánypótlást sem nyújtott be a tárgyban, ezért ajánlata a Kbt.
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
4. Az ajánlattételi felhívás XIV. pontja az alábbiakat rögzíti a Felolvasólapon feltüntetendő ajánlati árral
kapcsolatban:
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a teljes 24 hónapra vetített díjat értékeli. A teljes 24 hónapra
vetített díjat (Összesen nettó ajánlati ár) úgy kell kiszámítani, hogy az 24 hónapra összességében tartalmazza
a fenti táblázatba foglalt mennyiségek szerint kiszámított díjakat. Az Összesen nettó ajánlati ár kiszámítása
során a teljes körű üzemeltetés tekintetében a táblázatban meghatározott átlagos lapmennyiségekkel kell
számolni. A közebszerzési eljárás során értékelésre kerülő Összesen nettó ajánlati árat tehát a
következőképpen kell kiszámítani:

Termék/szolgáltatás neve

Mennyiség
vetítetten

1

hónapra

Mennyiség
vetítetten

24

hónapra

A3 fekete-fehér multifunkciós
nyomtató/fénymásoló
gép
bérlete

14 db

nettó egységár Ft *14 db
*24 hónap

A3 fekete-fehér multifunkciós
nyomtató/fénymásoló gép teljes
körű üzemeltetése

14 db, átlagosan 24000 db
lap

nettó egységár Ft *24.000
db *24 hónap
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A3
színes
multifunkciós
nyomtató/fénymásoló
gép
bérlete

7 db

nettó egységár Ft *7 db *24
hónap

A3
színes
multifunkciós
nyomtató/fénymásoló gép teljes
körű üzemeltetése

7 db, átlagosan 6000 db
lap/fekete-fehér nyomat
esetén és átlagosan 3000
db lap/színes nyomat
esetén

nettó egységár Ft *6000 db
*24 hónap

Nyomtatáskövető
rendszer
bérlete az 1db A és 2db B
kategóriájú,
kártyaolvasóval
felszerelt nyomtatókra (szoftver,
3 db kártyaolvasó, licenszek)

1 db

nettó egységár Ft *24 hónap

nettó egységár Ft *3000 db
*24 hónap

Összesen:

Ft+ ÁFA

2% közbeszerzési díjjal növelt összeg (Összesen nettó ajánlati ár
- a Felolvasólapon feltüntetendő összeg!)

Ft+ÁFA

Jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező excel táblázat tartalmazza a fenti táblázatnak megfelelő nettó
egységárakat is, amelyek alapján Ajánlatkérő a teljesítés során a teljesítés igazolásokat kiállítja. A teljes körű
üzemeltetés során Ajánlatkérő a tényleges lapmennyiség fogyasztás alapján fogja tételesen elfogadni nyertes
ajánlattevő teljesítését (tehát nem a táblázatban feltüntetett havi átlagos tervezett mennyiségeket veszi majd alapul
a teljesítésnél, hanem a tényleges fogyasztást).
 Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlat 2. oldalán található Felolvasólapon feltüntetett ajánlati árat, továbbá az
ajánlat 6-7. oldalán található táblázatokban, és 28-29. oldalán található excel táblázatokban feltüntetett
egységárakat és összesített árakat. Az ajánlat 6-7. és 28-29. oldalán található információk alapján az
ajánlattételi felhívás XIV. pontja szerint kiszámított, a teljes 24 hónapra vetített Összesen nettó ajánlati ár nem
egyezik a Felolvasólapon feltüntetett ajánlati árral.
Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő felvilágosítás keretében nem tisztázta, hogy az ajánlat 2. oldalán csatolt
Felolvasólapon feltüntetett Összesen nettó ajánlati ár milyen módon került kiszámításra, az hogyan felel meg az
ajánlattételi felhívás XIV. pontjában meghatározott számítási módnak, továbbá az ajánlat 6-7. és 28-29. oldalain
található információknak, adatoknak, ezért ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
 Nyertes ajánlattevő neve, címe: Canon Hungária Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.), Interelektronik ITS Kft.
(1138 Budapest, Új Palotai út 12.), Lézer Irodatechnika Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32. III. em.),
Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.), Bravocopy Kft. (1145
Budapest, Újvilág utca 50-52.), FYBA Szerviz Kft. (1147 Budapest, Fűrész utca 82/a), Printnet Kft. (2112
Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11.) ajánlattevők
 Ellenszolgáltatás összege: 7.779.499.- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár tartalmazza az 2 % közbeszerzési díjat is)
 Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott – a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 10/11. oldal

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2017. december 20.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2017. december 29.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. december 19.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. december 19.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:

11/11. oldal

