Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő a „Információ technológiai eszközök
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelemre az alábbi
2. sz. kiegészítő tájékoztatást
nyújtja:
3. kérdés:
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy elfogadja a kizárólag a végfelhasználó által elérhető
elektronikus telepítő felületet, mivel a gyártó már telepítőmédiát nem forgalmaz.
4. kérdés:
A Műszaki leírás 3.1-es pontjának pontosítása végett feltételezzük Ajánlatkérő környezettudatos és
költségkímélő hozzáállását ezúton kérdezzük, hogy elvárás-e az iparági standardnak megfelelően az
Energy Star tanusítvány megléte ?
5. kérdés:
Az igénylista 1 rész, 1 tétele egy 3TB méretű, 2,5” formátumú, 7200rpm fordulatú merevlemez.
Kérem tisztelt Ajánlatkérőt, hogy adjon meg referencia modellt, mert információink szerint a kért
kombinációban termék nem érhető el. Vagy amennyiben nincs referencia javasoljuk a 7200rpm feltétel
elhagyását.
6. kérdés:
Az igénylista 3 rész, 2 tétele egy BENQ BL2205PT monitor, amely a gyártó tájékoztatása alapján 21,5”
-os modell. A műszaki igényeket tartalmazó táblázatban pedig ez áll: A beszerzés tárgyaként
meghatározott monitoroknak az alábbi műszaki minimumkövetelményeknek kell megfelelniük.
Képernyő mérete
22”
Képarány
19:9
Felbontás
1920*1080
Csatlakozók
DSUB, DVE, DP 1.2, VGA/DVI kábel
Kérem tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására, miszerint hogyan lehet a referencia modell
21,5” -os, ha a táblázatban a 22” modelleket tartják elfogadhatónak?

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a fenti kérdésekre tekintettel
módosítja a közbeszerzési dokumentumokat.
A módosítás a műszaki leírást érinti az alábbiak szerint:
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I.
Az I. rész 1.1. pontjában szereplő külső winchester forgási sebessége: 5400rpm.
A módosítás eredményeként a műszaki leírás az I. rész 1.1. pontban az alábbi:
„Beszerzés tárgya: külső winchester
Beszerzés mennyisége: 17 db.
A beszerzés tárgyaként meghatározott
minimumkövetelményeknek kell megfelelniük.
Kapacitás
Külső csatolófelület
Forgási sebesség
Cache

külső

winchestereknek

az

alábbi

műszaki

3 TB 2,5””-os
USB 3.0
5400rpm
16 MB

„
II. A 3.1. pontban szereplő számítógép esetében előírás az Energy Star programnak való megfelelés. Az
operációs rendszer esetében Microsoft Windows 7 licensz vagy Windows 7 downgrade joggal
rendelkező licensz * számítógépre telepítve kell szállítani, a telepítőeszközt (telepítőkészletet) mellékelni
kell, vagy a végfelhasználó által elérhető elektronikus felület útján való telepíthetőséget biztosítani kell.
III. A 3.2. pontban szereplő monitor esetében az előírás a 21,5” képernyő átmérő.
IV. A 3.3. pontban szereplő Microsoft Office Home and Business esetén telepítőeszközt mellékelni,
vagy a végfelhasználó által elérhető elektronikus felület útján való telepíthetőséget biztosítani kell.
A módosítás eredményeként a műszaki leírás az III. részben az alábbi:
3.1.

Beszerzés tárgya: Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor számítógép

Beszerzés mennyisége: 21 db.
A beszerzés tárgyaként meghatározott számítógépeknek az alábbi műszaki minimumkövetelményeknek
kell megfelelniük.
Processzor típusa
Processzor sebessége
Belső memória
Merevlemez
DVD
Grafikai kártya
Garancia
Operációs rendszer

Billentyűzet tartozékként
Egér tartozékként
Energy Star programnak megfelelő

Intel Core i3-4150
3,5GHz
8GB
500 GB Sata 7200rpm
DVD olvasó
Integrált Intel HD Graphics 4400
3 év
Microsoft Windows 7 licensz vagy
Windows 7 downgrade joggal rendelkező
licensz * számítógépre telepítve kell
szállítani, a telepítőeszközt
(telepítőkészletet) mellékelni kell, vagy a
végfelhasználó által elérhető elektronikus
felület útján való telepíthetőséget
biztosítani kell.
Igen
Igen
Igen
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*Ajánlatkérő saját szoftverkörnyezetére tekintettel csak Windows 7 operációs rendszer, vagy bármely más
Windows 7 downgrade joggal rendelkező operációs rendszer ajánlható meg. Amennyiben ajánlattevő nem
Windows 7 operációs rendszert ajánl meg, akkor Windows 7 downgrade joggal rendelkező operációs rendszer
licensz átadása szükséges. A Windows 7, vagy a Windows 7 downgrade joggal rendelkező operációs rendszer
licenszének átadása a teljesítésigazolás feltétele! A szakmai ajánlatban meg kell jelölni, hogy Windows 7, vagy
Windows 7 downgrade joggal rendelkező operációs rendszert ajánlanak meg.

3.2.

Beszerzés tárgya: BenQ BL2205PT monitor

Beszerzés mennyisége: 21 db.
A beszerzés tárgyaként meghatározott monitoroknak az alábbi műszaki minimumkövetelményeknek
kell megfelelniük.
21,5”
19:9
1920*1080

Képernyő mérete
Képarány
Felbontás
Csatlakozók
3.3.

DSUB, DVE, DP 1.2, VGA/DVI kábel

Beszerzés tárgya: Microsoft Office Home and Business 2016 magyar nyelvű

Beszerzés mennyisége: 21 db.
A beszerzés tárgyaként meghatározott irodai szoftvercsomagot az eljárás III. részében beszerzett
számítógépekre telepítve kell szállítani. Az irodai szoftvercsomagnak az alábbi műszaki
minimumkövetelményeknek kell megfelelnie.
Számítógépre telepítve
Telepítőeszközt mellékelni kell, vagy a
végfelhasználó által elérhető elektronikus
felület
útján
való
telepíthetőséget
biztosítani kell.
Licensz átadás
Az átadott licenszel a számítógép
újratelepíthető

igen
igen

igen
igen

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a módosításokkal egységes szerkezetben is közzéteszi
egyidőben.
Ajánlatkérő a dokumentumok módosítására tekintettel a Kbt. 56. § (4) bekezdés alapján alkalmazandó
52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel, az (5) bekezdés szabályát betartva meghosszabbítja az
ajánlattételi határidőt:
A meghosszabbított ajánlattételi határidő 2016. december 7. 15:00 óra.
Miskolc, 2016. december 01.
Tisztelettel:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
ajánlatkérő képviseletében
Dr. Guba Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: OO631
3

