Tisztelt Ajánlattevők!
Az Óbudai Egyetem ajánlatkérő a 2017. június 15. napján indult KEF portálon nem szereplő
nyomtatási kellékanyagok beszerzése” tárgyú Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárásban
beérkezett kérelmekre az alábbi
kiegészítő tájékoztatást
nyújtja:
1. kérdés
Kérem a tisztelt Ajánlatkérőt, pontosítsa mit ért eredeti kellékanyag fogalmán. Elfogad-e a
321/2015 (X.30.) korm. rendelet 46. § (3) bekezdése szerinti helyettesítő terméket?
Értelmezésünk szerint egyenértékű az a kellékanyag, ami nem a fénymásoló és/vagy a nyomtató
gyártójától származó helyettesítő termék, de valamennyi alkotóelemét tekintve, beleértve a kazetta
testet is gyári új, rendeltetésszerű használatra alkalmas. Kapacitásában (A4-s méretnél 5%
festékfedettség esetén) a minimálisan garantált kinyomtatható lapok számában, és élettartamában a
gyártói minőséggel legalább azonos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, valamint felhasználásuk nem
eredményezi azon nyomtatóeszközökre vonatkozó jótállási, szavatossági jogok elvesztését, amelyekbe
beépítésre kerül?
Válasz:
A Dokumentáció 22. oldalán szereplő műszaki leírás szerint:
„Ajánlattevőnek az 1-18. részekben, valamint a 25-28. részekben kizárólag eredeti (gyártói) kellékanyagot lehet
megajánlania. Utángyártott, újragyártott, felújított vagy más nem eredeti nyomtatási kellékanyag ezekben a részekben
nem ajánlható meg.
Ajánlatevőnek a 19-24. részekben lehetősége van utángyártott vagy újragyártott nyomtatási kellékanyagokat
megajánlania. Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő termék helyett más terméket kíván megajánlani a
19-24. részekben, úgy ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a termék megfelel az ajánlatkérő által pontos
termékmegjelöléssel meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. Az ajánlattevő az
egyenértékűséget bizonyíthatja továbbá különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független,
szakmailag elismert szervezet minősítése, valamint ajánlattevőnek a megajánlott eszköz egyenértékűségéről szóló
cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatával is. Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló
laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak.
Ajánlattevő köteles valamennyi részben új terméket megajánlani, használt vagy felújított termék nem ajánlható meg
egyik részben sem.”
A Dokumentáció hivatkozott műszaki leírása alapján tehát az 1-18. és a 25-28. részekben kizárólag
eredeti (gyártói) kellékanyagot lehet megajánlani, míg a 19-24. részekben van lehetősége
ajánlattevőnek helyettesítő terméket megajánlania.
2. kérdés
A kellékek közül
- a HP C4194A toner már nem rendelhető, visszavont termék, után gyártottban sem elérhető. Kérem
így a termék törlését a listából.
- a HP C8061A toner már nem rendelhető, visszavont termék, után gyártottban sem elérhető. Csak
HP C8061X cikkszámon rendelhető. Ezt elfogadják?
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Válasz:
Ajánlatkérő valamennyi a Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott nyomtatási
kellékanyagot a kereskedelmi forgalomban elérhetőnek tekint, ezért a beszerzési tárgyak körén nem
változtat. Az 1-18. és a 25-28. részekben kizárólag eredeti (gyártói) kellékanyagot lehet megajánlani. A
műszaki leírás szerinti termékmegjelölés célja a termék műszaki jellemzőinek pontos
beazonosíthatósága. Ajánlatkérő a műszaki leírásban szereplő termékkel ajánlattevő által megajánlott
egyenértékű bármely más terméket is elfogad.
Tehát az eredeti (gyártói) kellékanyag esetében is lehetőség van más, de szintén eredeti (gyártói)
kellékanyag megajánlására (függetlenül attól, hogy annak más gyártói cikkszáma van), amennyiben az
műszakilag egyenértékű, azzal, hogy a műszaki egyenértékűséget ekkor az ajánlattevőnek ajánlatában
bizonyítania kell.
3. kérdés
A LEXMARK12S0400F után gyártott kellékanyag nem beszerezhető már, kérem így a termék törlését
a listából.
Válasz:
Ajánlatkérő valamennyi a Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott nyomtatási
kellékanyagot a kereskedelmi forgalomban elérhetőnek tekint, ezért a beszerzési tárgyak körén nem
változtat. A műszaki leírás szerinti termékmegjelölés célja a termék műszaki jellemzőinek pontos
beazonosíthatósága. Ajánlatkérő a műszaki leírásban szereplő termékkel ajánlattevő által megajánlott
egyenértékű bármely más terméket is elfogad.
4. kérdés
A 3. részben szereplő, az alábbiakban felsorolt kellékanyagok megszűntek, azokra ajánlatot a szállítók
nem fognak tudni tenni. Annak érdekében, hogy az ebben a részben szereplő további kellékanyagokra
is kapjon Tisztelt Ajánlatkérő ajánlatot, javasoljuk az említett két típus kivezetését.
HP C4194A
HP C8061A
Válasz:
Ajánlatkérő valamennyi a Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott nyomtatási
kellékanyagot a kereskedelmi forgalomban elérhetőnek tekint, ezért a beszerzési tárgyak körén nem
változtat.
Budapest, 2017. június 21.
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Óbudai Egyetem
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