Tisztelt Ajánlattevők!
Az Óbudai Egyetem ajánlatkérő a 2017. június 28. napján indult KEF portálon nem szereplő
nyomtatási kellékanyagok beszerzése” tárgyú Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárásban beérkezett
kérelmekre az alábbi
2. sz. kiegészítő tájékoztatást
nyújtja:
5. kérdés
A tonerek mennyiségére és a szállítási helyek sokaságára hivatkozással, továbbá arra tekintettel, hogy az
Ajánlattevő előre nem tudja, hogy a részenként meghatározott toner mennyiségeket milyen ütemben
kívánja Ajánlatkérő megrendelni, így kérjük hogy a szállítási díjak esetében egységárat lehessen árazni, vagy
kérjük, hogy a szállítás mennyiségét részteljesítésenként adják meg. Kérjük, hogy ennek megfelelően
szíveskedjenek az excel ártáblázatot módosítani.
Válasz:
A Dokumentáció 22. oldalán szereplő műszaki leírás szerint:
„Amennyiben Ajánlattevő az adott részben kíván szállítási költséget elszámolni, akkor a szállítás költségét az ajánlatban
szerepeltetnie kell, és a szállítási költséget az adott rész összesített ellenszolgáltatási összegébe be kell számítania, ezért azt a
Dokumentáció mellékletét képező excel táblázatban részenként külön soron fel kell tüntetnie. Ha kerül feltüntetésre
szállítási költség, akkor az értékelés során az összesített (szállítási költséget is tartalmazó) ár kerül összevetésre a többi
ajánlattevő árával az értékelés során. Amennyiben ajánlattevő nem tüntet fel külön szállítási költséget, úgy azt úgy kell
tekinteni, hogy nem kíván szállítási költséget érvényesíteni, ilyenre utólag sem lesz lehetősége.”
A felhívás VI. pontjában ajánlatkérő a közbeszerzési eljárása eredményeként adásvételi szerződés
megkötését határozta meg valamennyi részben, tehát nem keretszerződés megkötésére irányul az eljárás.
A felhívás VII. pontja szerint a teljesítés határideje valamennyi részben a szerződés megkötésétől számítva
30 naptári nap, ezen belül az összes tonert ki kell szállítani. A szerződéstervezet 3. pontja szerint az
előteljesítés valamennyi részben megengedett.
A hivatkozott előírások szerint tehát nyertes ajánlattevőnek valamennyi részben 30 naptári napon belül kell
szállítania az adott rész valamennyi nyomtatási kellékanyagát. A szállítás díját ajánlattevőnek részenként
kell feltüntetnie az ajánlattevő által alkalmazni kívánt szállítási módnak megfelelően.
A fentiek miatt a szállítási egységárnak és szállítási mennyiségnek a kiegészítő tájékoztatás kérésben
foglaltak szerinti feltüntetése nem releváns, a közbeszerzési dokumentumok nem kerülnek módosításra.
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