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Központosított közbeszerzés 

Keretmegállapodásos eljárás 2. része verseny újraindításával történő kiválasztás 

„Nyomat előállító eszközök szállítása  

és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015– 2. részteljesítés – Multifunkciós 

eszközök és eredeti kellékanyagok I.” 

DEK-544 Nyomtatók beszerzése 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

I-IV. rész 

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax szám, KSZF azonosítója: 10225 

Név: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz.) 

Címzett: Kancellária Jogi Igazgatóság  Közbeszerzési Osztály  

Telefonszám: 52/512-700 73055 

Fax szám: 52/512730 

E-mail: jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu;  

 

2. Keretmegállapodást kötött ajánlattevők neve, címe, KSZF azonosítója, 

keretmegállapodás száma: 

 

Név: Cím: 
Keretmegállapod

ás száma 
KVINT-R Számítástechnikai Kft. 1089 Budapest, Delej u. 41. KM0201FMNY15 

CSP Rendszerház Kft. 1131 Budapest, Dolmány u. 26. KM0202FMNY15 
COLORSPECTRUM Kft. 1131 Budapest, Dolmány u. 26. KM0203FMNY15 
CSP Service Kft.  1131 Budapest, Dolmány u. 26. KM0204FMNY15 

BRAVOCOPY Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 
1145 Budapest, Újvilág u.50-52. 

KM0205FMNY15 

BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ 

Kft. 
1145 Budapest, Újvilág u.50-52. 

KM0206FMNY15 

EURO-PROFIL RENDSZERHÁZ 

Kft. 
1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

KM0207FMNY15 

DOKUCENTRUM Irodai Rendszerek 

Kft. 
1055 Budapest, Szalay u. 2. III. em. 1. 

KM0208FMNY15 

Atlantis Rendszerház Kft. 3564 Hernádnémeti, Munkácsy utca 26. KM0209FMNY15 

SELECTRADE DIGITAL Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B épület KM0210FMNY15 

Szervizpark Szolgáltató és Tanácsadó 

Kft. 

1149 Budapest, Róna utca 120-122. 

 

KM0211FMNY15 

Danka Irodatechnikai Kft. 
1149 Budapest, Róna utca 120-122. 

 

KM0212FMNY15 

Delta Services Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. KM0213FMNY15 

Xerox Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-

49. 2./B ép. 6.em 

KM0214FMNY15 

 

3. A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma, 

közzétételének napja: 

TED 2015/S 207-375056 (2015.10.19) (KÉ-20845/2015. sz. ajánlati felhívás  

 

4. A megkötött keretmegállapodásra történő hivatkozás. 

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) és a 2. pontban felsorolt 14 

nyertes ajánlattevő között 2016. december 5-én jött létre keretmegállapodás 

KM0201-14FMNY15 számmal. A keretmegállapodás hatálya: 2020. december 05. 

mailto:jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu
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Jelen ajánlattételi felhívás ezen keretmegállapodásos eljárás 1. részeként indított, 

verseny újranyitásával történő eljárás a Kbt. 110. § (5-7) bekezdés, a 168/2004. 

(V.25.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és a keretmegállapodás 3. sz. melléklet 

alapján.  

5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye és pénzügyi 

feltételei: 

Ajánlatkérő jelen eljáráshoz ajánlatkérési dokumentációt készített, melyet 

elektronikus úton térítésmentesen juttat el az ajánlattételre felkért ajánlattevőknek 

az ajánlattételi felhívással egyidejűleg. Az ajánlati dokumentáció átvétele az 

eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át, közzé 

nem tehető. 

 

6. Konzultáció. 

Ajánlatkérő helyszíni konzultációt nem tart.  Amennyiben az ajánlattevők az 

ajánlatadással kapcsolatban kérdést kívánnak feltenni, úgy azt írásban az 1. pontban 

meghatározott címzett részére küldhetik el, az ajánlattételi határidő előtt ésszerű 

határidőben e-mailen. A kérdésekre adott választ Ajánlatkérő szintén e-mailen küldi 

meg az összes felkért ajánlattevőnek. 

 

7. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

I. rész: 

2 db Xerox Work Centre 

II. rész 

3 db HP LaserJet Pro MFP M426dwc 

III. rész 

1 db Lexmark MX511de lézernyomtató 

IV. rész 

1 db MB472dnw nyomtató 

 

CPV kód: 30232110-8 

 

Az árajánlatot az ajánlatkérési dokumentáció 7. sz. melléklet szerinti Műszaki 

Leírás, valamint az ajánlattevői kérdésekre adott válaszok alapján kell elkészíteni.  

Az ajánlattétel érvényességének feltétele a teljes körű ajánlattétel. Részajánlattétel 

igen, alternatív ajánlattétel nem lehetséges.  

 

Ajánlattevő feladata az eszközök szállításához, bérléséhez kapcsolódó 

szolgáltatások (üzembe helyezés, összeszerelés, szállítás, beállítás, installálás stb.,) 

vállalása is, a Műszaki Leírásban foglaltak szerint. 

Az eszközök részletes specifikációját az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 

 

8. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben az ajánlattételi felhívást 

az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja vagy módosítsa.  

 

9. A szerződés meghatározása: szállítási szerződés. 

 

10. A teljesítés határideje: Szerződéskötést követően 30 nap 

      Előteljesítés a megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján történhet. 
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11. A teljesítés helye:  

 

I. rész: 2 db Xerox Work Centre  Debreceni Egyetem HSZK Vámospércsi Úti 

Kollégium, Sportkollégium, Kollégiumi Igazgatóság 

II. rész 

1 db HP LaserJet Pro MFP M426fdw nyomtató  DE Ökológiai Tanszék 

1 db HP LaserJet Pro MFP M426fdw nyomtató  DE Evolúciós Álattan 

1 db HP LaserJet Pro MFP M426fdw nyomtató  DE BTK Dékánia 

 

III. rész 

       

      1 db Lexmark MX511de lézernyomtató  DE Gyermekklinika 

 

IV. rész 

 

1 db MB472dnw nyomtató   DE Onkológiai Klinika Sugárterápia Osztály 

 

12. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

történő hivatkozás:  

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő 6 db számla benyújtására jogosult a 

dokumentációban foglaltak szerint. A kifizetés a teljesítést követően 30 napos 

határidővel történik. 

A számla kiegyenlítésére a Kbt. 130. § (1), (5)-(6) és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint kerülhet sor.  

 

13. Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 71. § (2) bekezdés 

a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont 

szerint történik. A megajánlott ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan 

költséget, mely az áru leszállításával valamint a kapcsolódó szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatban felmerül. Az esetleges devizaváltozásokból eredő hátrányokat 

ajánlattevő semmilyen körülmények között nem háríthatja át ajánlatkérőre. 

Ajánlattevő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a keretmegállapodásban 

foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. 

 

14. A hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása: ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási 

lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § szerint. 

 

15. Ajánlattételi határidő: 2018. március 19. (hétfő) 10.30 óra. 

 

16. Az ajánlat benyújtásának címe: Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság 

Közbeszerzési Osztály, Kancellária I. épület 4028 Debrecen, Kassai út 26. fszt.7. 

 

17. Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt irat nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles 

becsatolni. A fordítás helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a 

fordítást vizsgálja. 
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18. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje, az ott jelenlétre jogosultak: a 16. pontban 

megjelölt helyen, a 15. pontban megjelölt időpontban.  

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt 

személyek. 

 

19. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő 11. 

nap.  

 

20. Ajánlati kötöttség: az Ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától 

kezdődően 30 (harminc) napig kötve van. 

 

21. Kötbér: A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített 

termék nettó vételára illetve szolgáltatás nettó díja. 

 

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 

11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.  

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %  

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 

11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.  

 

22. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan nyilatkoznia kell az 

ajánlatában. 

 

23. Ajánlattevőnek nyilatkozat kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy vele szemben 

továbbra sem állnak fenn a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító 

hirdetményben előírt kizáró okok. 

 

24. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási 

címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény szerinti aláírás mintáját. 

 

25. Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlatadással 

kapcsolatos határidőre történő teljesítés az ajánlattevőt terheli. 

 

26. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az 

ajánlatkérési dokumentáció és a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 

 

27. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. március 08.  

 

   

Melléklet:  

1 pld. ajánlatkérési dokumentáció  


