AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkér neve, címe
és telefonszáma:

2.
2.a) A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Tel.: 46/515-264
Fax: 46/320-409
czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Számítógépes nyomtató és fénymásoló berendezések biztosítása, oly
módon, hogy az Ajánlattev asztali A4-es lézernyomtató, asztali A4es lézer multi funkciós, valamint A3-as nagy teljesítmény
fénymásoló-lézernyomtató berendezéseket bocsát az Ajánlatkér
rendelkezésére, azokat üzemelteti, karbantartja, kellékanyagokkal látja
el.
Igényelt berendezések darabszáma:
§ 29 db Nagy teljesítmény nyomtató/fénymásoló gép,
számítógépes
hálózatra
kapcsolható,
A3,
A4
és
receptnyomtatási lehet séggel, duplex üzemmóddal, beépített
adattárolási lehet séggel, opcióként szkennelési lehet séggel.
§ 48 db Asztali lézernyomtató gép, számítógépes hálózatra
kapcsolható, A4 és receptnyomtatási lehet séggel, duplex
üzemmóddal, valamint beépített memóriával.
§ 11 db Asztali nyomtató/fénymásoló (multi funkciós) gép,
duplex üzemmóddal, számítógépes hálózatra kapcsolási
lehet séggel, A4 és receptnyomtatási lehet séggel, opcióként
FAX lehet séggel.
Nyomtatási mennyiségek A3-as, A4-es illetve recept, egy oldalas,
fekete-fehér nyomtatás:
§ Nagy teljesítmény nyomtató (A3/A4) gépeken összesen:
1.200.000 oldal/év
§ Asztali kis/közepes teljesítmény nyomtató (A4) összesen:
1.200.000 oldal/év
§ Asztali kis teljesítmény nyomtató (multi funkciós) (A4)
összesen: 120.000 oldal/év
Megjegyzés: A letelepítend nyomtatók száma és a nyomtatandó
oldalak száma folyamatosan az új elvárásoknak megfelel en változhat
+/- 20%-al. Szükség esetén munkahelyenkénti becslést tudunk
biztosítani a nyomtatandó mennyiségekr l.

2.b) A közbeszerzés
szaki leírása

A közbeszerzés tárgyával és mennyiségével megegyezik (2.a pont)

2.c) Min ségi és
Nyomtatásmenedzsment szolgáltatás biztosítása, az alábbiaknak
teljesítménykövetelmények megfelel en:
Nyomatszámlálás és korlátozás lehet sége.
Nyomtatási feladatok figyelésének lehet sége.
A számlázás alapját képez nyomtatási teljesítmények rögzítése.

A nyomtatásmenedzsment szolgáltatás megvalósítására ajánlott
megoldás részletes leírását az ajánlat tartalmazza.
1) Nagyteljesítmény A3 nyomtató/fénymásoló gépek:
Teljesítmény: Min.: 22 lap/ perc
További lapadagoló b vítési lehet ség (összesen min.3 db)
Támogatott op. rendszer: DOS, WinNT/98/2000/2003/XP/Vista
Emuláció: PCL, IBM Proprinter, EPSON Fx, Adobe Postcript
Havi terhelhet ség minimálisan: 6000 oldal / hó
Fényhenger élettartama: minimálisan 15000 oldal / hó
Hálózati csatlakozási lehet ség
Beépített adattárolási lehet ség
Opcióként szkennelési lehet ség
Felbontás: min 1200x1200 dpi
Nyomtatási paraméterek: A3/A4/recept lapméret, monolaser, duplex.
2) Asztali A4 nyomtató gépek
Teljesítmény: Min.: 36 lap/ perc
További lapadagoló b vítési lehet ség (összesen min.2 db)
Támogatott oprendszer: DOS, WinNT/98//2000/2003/Xp/Vista, Linux
Emuláció: PCL, Postcript
Havi terhelhet ség min: 6000 oldal / hó
Hálózati csatlakozási lehet ség
Beépített memória
Felbontás: min. 600x600 dpi
Nyomtatási paraméterek: A4/recept lapméret, monolaser, duplex.
3) Asztali nyomtató/fénymásoló (multi funkciós) gép
Teljesítmény: Min.: 26 lap/ perc
Támogatott oprendszer: DOS, WinNT/98//2000/2003/Xp/Vista, Linux
Emuláció: PCL, Postcript
Hálózati csatlakozási lehet ség
Felbontás: min. 600x600 dpi
Nyomtatási paraméterek: A4/recept lapméret, monolaser duplex.
Opcióként FAX lehet séggel.

3. A szerz dés
meghatározása

Szolgáltatási szerz dés - Készülék kihelyezés üzemeltetéssel

4. A szerz dés id tartama
/ teljesítés határideje:

A szerz dés aláírásának napjától (2011. január 1.-t l) számított két év.

5. A teljesítés helye:

B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.

6. Az ellenszolgáltatás
teljesítésének feltételei,
illet leg vonatkozó
jogszabályok

Ajánlatkér a számlák ellenértékét a számlák kézhezvételét l
számított 30 napon belül átutalással teljesíti, de ennél kedvez bb
fizetési feltételekre ajánlattev tehet ajánlatot. (min. 30 nap, max. 90
nap ajánlható 15 napos váltásokkal)

7. Elbírálási szempontok

Részszempont

Ajánlatkér
által fizetend
Ft/lap
költség
(Ajánlatkér
által megadott nyomatszám x
Ajánlattev által megadott Ft/lap költséggel)
Hibajavítási reakció id – a hiba bejelentését l
a hiba elhárításáig mért id * (óra)

Súlyszám

10

2

(mindkét részszempont esetben a legalacsonyabb
ajánlás kapja a legmagasabb értéket, (10 pontot), a
többi arányosan csökkentettet)
* A hibaelhárítás történhet a meghibásodott géppel azonos,
vagy hasonló teljesítmény gép üzembe helyezésével is.
Ajánlattev köteles a hibajavítást a bejelentést l számított egy
órán belül elkezdeni és az ajánlatban vállalt javítási id n belül
befejezni. Az egy órás reakció id be nem számítható bele az
ajánlatkér munkarendje szerinti munkaid n kívüli id szak,
vagyis azon id szak, amikor a berendezések javítása a
berendezés telepítési helyére történ bejutás akadályozása miatt
nem lehetséges.)

Ajánlatkér az összességében legel nyösebb ellenszolgáltatás
szempontja alapján dönt.
Az Ajánlatkér a közös ajánlattétel lehet ségét nem zárja ki, de ebben
az esetben a közös ajánlattev knek külön-külön kell megfelelnie a
kizáró okok vonatkozásában, a meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmasságnak és együttesen a meghatározott m szaki szakmai
alkalmasságnak. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkér kéri a
konzorciális megállapodás cégszer en aláírt egyszer másolatának
csatolását, mely tartalmazza a konzorcium vezet
cégének
megnevezését, a feladatmegosztás meghatározását és az egyetemleges
felel sségvállalási nyilatkozatot.

8.
Alkalmassági
követelmények, illet leg a
69. § (2) bekezdésében
foglaltak
Az ajánlattev személyes
helyzetére
vonatkozó
adatok (kizáró okok),
továbbá a minimálisan
megkövetelt pénzügyi és
gazdasági,
valamint
szaki, illetve szakmai
alkalmasság megítéléséhez
szükséges
adatok,
alkalmasságot
kizáró
tényez k.
Pénzügyi, gazdasági
Ajánlattev nyilatkozatot köteles csatolni arra vonatkozóan, miszerint
alkalmasság:
az ajánlattételt megel
egy éves id tartamban 30 napot meghaladó
sorban álló tétele nem volt pénzintézeti számláján

szaki, illetve szakmai
alkalmasság:

Ajánlattev által az elmúlt két évben (2008, 2009.) leszállított és
beüzemelt berendezésekre vonatkozó legjelent sebb szállításainak
ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint, melyben fel kell
tüntetni a szállítás idejét, megrendel
megnevezését, az
ellenszolgáltatás összegét, a felvilágosítást adó személy nevét és
telefonszámát, a leszállított berendezés(ek) megnevezését (típusát,
fajtáját)

Pénzügyi, gazdasági
alkalmasságot kizáró
tényez k:

Alkalmatlan az ajánlattev , akinek számláján (2009. évben) 30 napot
meghaladó sorban állás volt.

szaki, szakmai
alkalmasságot kizáró
tényez k:

Alkalmatlan az ajánlattev , ha nem rendelkezik az elmúlt két év
(2008.-2009.) valamelyikében leszállított és beüzemelt, az általa
megajánlani kívánt berendezés(ek)re vonatkozó, legalább 1 db pozitív
tartalmú referenciával

9. Hiánypótlási lehet ség:

Ajánlatkér az összes ajánlattev számára, azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlás lehet ségét (Kbt. 83. §)

10. Ajánlattételi határid :

2010. október 11. 10.00 óra

11. a.) Az ajánlat
benyújtásának címe

B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Központi Raktár épülete, Beszerzési Csoport
Magyar

11.b) Az ajánlattétel
nyelve
11.c) Az ajánlatok
felbontásának helye:

Ideje:
12. Ajánlatkér
tárgyalásos eljárást
alkalmaz-e?
12. a.) Ha igen, a
tárgyalásos eljárás
lefolytatásának menete,
alapvet szabályai
12. b.) Az els tárgyalás
id pontja
13. A szerz déskötés
id pontja
14. Az ajánlattételi felhívás
feladásának /
megküldésének napja:
15.a.) Ajánlattev a
közbeszerzés tárgyának
egy részére tehet-e
ajánlatot
15.b.) Ajánlattev tehet-e
többváltozatú ajánlatot?
16. Annak meghatározása,
hogy az ajánlatkér
alkalmazza-e a 253. § (1)
bekezdését?

B-A-Z. Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.
Központi Raktár épülete, Beszerzési Csoport
Azonos a 10. pontban megjelölt ajánlattételi határid vel.
nem

2011. január 1.

2010. szeptember 20.
Igen

Nem

Nem

17. Egyéb információk
Amely eszköz 1 hónapon belül 3-szor meghibásodik, azt köteles
végleg kivonni az ajánlatkér telephelyér l.
Köteles annyi festék-tonert ajánlatkér telephelyére leszállítani, amely
id szakos túlterhelés, valamint hétvégén és több napos ünnepek esetén
is zavartalan ellátást biztosít.
Erre vonatkozó nyilatkozatot kérjük ajánlatához csatolni, ennek
hiányában az ajánlat érvénytelen.
A Szállító által megadott szerz déses árak a szállító számára a
szerz dés hatályba lépését l 24 hónapig kötöttnek tekintend k és
ezen id tartamon belül kizárólag a Megrendel
írásos
hozzájárulásával változtathatók meg.
Ajánlatkér saját referenciát nem fogad el.
Ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlattev kiegészít információt
kérhet írásban az ajánlatok bontását megel
ötödik munkanappal.
Ajánlatkér a bontást megel
ötödik munkanappal írásban
beérkezett kérdésekre legkés bb az ajánlatok bontását megel
harmadik munkanapig válaszol, melyet egyidej leg valamennyi
Ajánlattev részére megküld.
Felhívjuk a T. Ajánlattev k figyelmét, hogy az ajánlattételi határid
után benyújtott ajánlatokat nem áll módunkban elfogadni, ezért kérjük
a határid pontos betartását!
Valamennyi az ajánlatot alkotó idegen nyelv dokumentumot, okiratot
Ajánlattev egyszer magyar nyelv fordítással ellátva köteles
ajánlatához csatolni.
Amennyiben a készülék 24 órán túli javítást igényel, Ajánlattev
köteles vállalni cserekészülék biztosítását, erre vonatkozó nyilatkozat
csatolását kérjük ajánlatához csatolni, ennek hiányában az ajánlat
érvénytelen. A cserekészüléket a hibabejelentést l számított 24 órán
belül kell biztosítani.
A szerz dés teljes id tartama alatt valamennyi m ködéshez szükséges
költség (toner, szerviz, egyéb költség stb.) Ajánlattev t terheli.
Az értékelés módszere: A pontszámok megadása akként történik,
hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a
maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó
pontszámok a legjobb ajánlathoz történ arányosítással kerülnek
meghatározásra. Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-10.
Ajánlatkér m szakilag alkalmatlannak tekint minden olyan ajánlatot,
amely a 2. pontban meghatározott minimális m szaki, min ségi
teljesítmény-követelményeknek ajánlata alapján nem felel meg.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat)
kérjük benyújtani a 11/a. pontban megjelölt címre. A borítékon kérjük
feltüntetni: Ajánlattev nevét, címét, valamint az ajánlat tárgyát:
„Nyomtató és fénymásoló berendezések pályázat”.
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