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Tisztelt gazdasági szereplők!  

 

A "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: 

“Ajánlatkérő”) által "Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - 

Számítástechnika" tárgyú közbeszerzési eljárásban a következő kérdések érkeztek.  

Ajánlatkérő válaszait jelen, "2. sz. kiegészítő tájékoztatás" keretében adja meg. 

Tájékoztatjuk T. gazdasági szereplőket arról, hogy jelen, 2. sz. kiegészítő tájékoztatás 

eredményeként a közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek. 

A beérkezett kérdések, és Ajánlatkérő válaszai a következők: 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK 

1. 
"Mit kell tartalmazzon a 
betanítás mert ez így elég tág 
terület." 

Ajánlatkérő betanítás alatt a 2. részben beszerezni 
kívánt szoftverhez kapcsolódóan a következőket érti: 
Nyertes ajánlattevőnek a dokumentumkezelő szoftver 
működésére, használatára vonatkozóan szükséges 2 fő 
részére 16 órában betanítást, oktatást tartani, amelynek 
eredményeként Ajánlatkérő kezelőszemélyzete (2 fő) a 
dokumentumkezelő szoftvert rendeltetésszerűen tudja 
majd használni. 
Ajánlatkérő az 1. részben beszerezni kívánt 
hardverekhez kapcsolódóan betanítást, oktatást nem 
kér. 

2. 
"Hány fő betanítását kell 
vállalni?" 

A 2. részben beszerezni kívánt szoftverhez 
kapcsolódóan 2 fő részére kell vállalni a betanítást. 

3. 
"A jegyzőkönyv és a jelenléti 
ívet kinek kell biztosítania?" 

A 2. részben beszerezni kívánt szoftverhez kapcsolódó 
betanítás, oktatás megtartásáról a jegyzőkönyvet és 
jelenléti ívet nyertes ajánlattevő biztosítja. 

4. 

"A hardverek tekintetében mit 
tartanak alapvető ismeretnek? 
Esetleg Van nekik erre valami 
előre elkészített szabályozás 
amihez tudunk igazodni?" 

Csak a 2. részben beszerezni kívánt szoftverhez 
kapcsolódik betanítás, oktatás. 

5. 
"A szoftverek tekintetében is 
ezek a kérdések merültek fel." 

Az előző, 1.-4. válaszok szerint. 

Az 1.részhez kapcsolódó kérdések továbbá: 

6. 

"4 db asztali számítógép 4 db 
Windows, vagy azzal 
egyenértékű, és 4 db MS 
Office, vagy azzal egyenértékű 
programmal,-  

Garancia hossza és típusa? 

Ajánlattevőknek a többletjótállás mértékére 

vonatkozóan lehet megajánlásokat tenni a következők 

szerint: 

"Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 12 

hónap felett (egész hónapban megadva; minimum 0 

hónap, maximum 12 hónap)" 
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Szerelt PC vagy lehet 
valamilyen ismert gyártó által 
forgalmazott típus." 

"Ajánlatkérő a többletjótállás mértéke szempont 

esetében az érvényességi küszöb feletti többlet 

vállalásokat értékeli, azaz már a felolvasólapon is ezt az 

értéket kéri rögzíteni az ajánlattevőktől. 

Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési 

részszempont tekintetében a legkedvezőtlenebb 

(érvényességi küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák 

(azaz 0 hónap megajánlás), az értékelés során adható 

pontszám alsó határával megegyező pontszámot, azaz 

0 pontot, a legkedvezőbb szintet elérő vagy annál 

kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok (azaz 12 hónap 

megajánlás) pedig egyaránt az értékelés során adható 

pontszám felső határával megegyező pontszámot, azaz 

10 pontot kapnak.  

A 12 hónap jótállás szerződéses feltétel. 

A legkedvezőtlenebb megajánlás értéke 0 hónap, a 

legkedvezőbb érték 12 hónap, előny a nagyobb, csak 

egész hónap ajánlható meg. 

Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb feletti 

többlet jótállást értékeli, azaz a 12 hónap jótállás 

szerződéses feltétel, mint az ajánlattevők által 

minimálisan vállalni szükséges mérték, és Ajánlatkérő 

az értékelés során már csak 0 - 12 hónap között kéri és 

várja a többlet jótállásra vonatkozó megajánlásokat." 

Garancia típusa általános jótállás. 

Valamilyen ismert gyártó által forgalmazott típus, nem 

szerelt pc a beszerzési igény. 

7. 

"3 db notebook,  

Garancia hossza és típusa?" 

A garancia hosszára az előző, 6. pontban leírtak az 
irányadók. 
Garancia típusa általános jótállás. 

8. 

"1 db színes lézernyomtató,  

Milyen kapacításra terveznek, 
szükséges-e fax , szkenner, 
lapadagoló" 

"Nyomtatási sebesség (fekete)  20 oldal/perc 

Nyomtatási sebesség (színes)  20 oldal/perc" 
 
Nem szükséges fax , szkenner, lapadagoló. 

9. 

"1 db dokkoló.  

 -  Az ajánlatban szereplő 
notebook-hoz fog csatlakozni 
az eszköz?" 

Igen, az ajánlatban szereplő notebook-hoz fog 
csatlakozni az eszköz. 

 



"SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 
Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika 

 

3/3 
 

Tájékoztatjuk T. gazdasági szereplőket arról, hogy jelen, 2. sz. kiegészítő tájékoztatás 

eredményeként a közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek, amelyet jelen 

tájékoztatással együtt küldünk meg Önöknek. 

Előbbiekre tekintettel az ajánlattételi határidő módosításra kerül. 

Az ajánlattételi határidő új időpontja: 2018. április 09. napon 11:00 óra 

Amennyiben valamely gazdasági szereplő által feltett kérdés nem található meg jelen, "2. sz. 

kiegészítő tájékoztatás" keretében, kérjük haladéktalanul jelezzék a "szatmariizekkft@gmail.com" 

e-mail címen! 

 

Kérjük, a fentieket az Önök részére 2018. március 15. napon megküldött közbeszerzési 

dokumentumokkal együttesen kezelve vegyék figyelembe az ajánlatuk összeállítása során. 

 

Nyíregyháza, 2018. március 29. 

 

Tisztelettel: 

      
Dr. Egyed Adrienn Noémi  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó     

Ajánlatkérő megbízásából eljárva 
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