Tisztelt Ajánlattevők!
Az Óbudai Egyetem ajánlatkérő a 2016. október 10. napján indult „A központosított
közbeszerzés hatályos keretmegállapodásaiban nem szereplő nyomtatási kellékanyagok
beszerzése” tárgyú a Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárásban beérkezett kérelemre 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.
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 új, rendeltetésszerű használatra alkalmas? Kapacitásában (A4-s méretnél 5%
festékfedettség esetén a minimálisan garantált kinyomtatható lapok száma), 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:
Ajánlatkérő eredeti kellékanyagon azokat a kellékanyagokat érti, amelynek
gyártója megegyezik a nyomatelőállító készülék gyártójával, ezért Ajánlatkérő a 7. rész
kivételével nem fogad el helyettesítő terméket. Az eljárás 7. részében biztosított olyan
helyettesítő termék megajánlása, amely a gyártói minőséggel legalább azonos műszaki
jellemzőkkel rendelkezik, valamint felhasználása nem eredményezi a nyomatelőállító
készülékre vonatkozó jótállási, szavatossági jogok elvesztését.
2. kérdés
Kérem, pontosítsa a késedelmes teljesítési kötbér vetítési alapját. Az adott részre adott ajánlat
nettó összege, vagy a késedelemmel érintett tétel nettó ára?
Válasz:
Ajánlatkérő részenként köt adásvételi szerződést az adott részben nyertes Ajánlattevővel, így
a szerződési biztosítékok is részenként érvényesíthetőek. Ha csak egy tétel vonatkozásában is
fennáll a késedelmes teljesítés, akkor az az adott szerződés késedelmes teljesítését jelenti,
tehát a késedelmi kötbér alapja az adott szerződés ellenszolgáltatási összege.
3. kérdés
A HP color Laserjet 4500 nyomtatóhoz használatos 4194 toner kifutó típus, elfogad-e helyette
utángyártott kelléket?
Válasz:
Nem.
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4. kérdés
A Canon IP 7250 nyomtatóhoz CLI 551 bk (7ml), CLI 551 XL bk (11 ml), illetve PGI 550 bk
(15 ml) PGI 550 XL bk (22 ml) kellékanyag is használható. Kérem, nyilatkozzon, hogy
melyik tintapatronra kér ajánlatot.
Válasz:
Ajánlatkérő valamennyi a beszerzés tárgyaként meghatározott nyomatelőállító készülékhez
tartozó, az adott nyomatelőállító készülék gyártója (jelen esetben Canon) által gyártott eredeti
(jelen esetben fekete színű) nyomtatási kellékanyagot elfogadja.
Budapest, 2016. október 11.
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