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Alu|trott Laczkó AttÍla, mint az €uro_ProÍil Rendsrerhár Kft' {székhely: Í.l'73 Budapest,

Határhalom u. 4.}' cégjegyrésre jogosult képviselője {a továbbiakban: Kérelmerő) a Magyar

Tudománycs Akadémia lJtesítrnénygardálkodási Köepont { Í"1Í.2 Budapest, Budatir'siút 4s.,

Fax: +36 1 3í}9-2664, e-mail: íarkas.sarolta@lgk.rnta"hu}, nrint fi'iánlatkérő által

''Multlfunkciós eszközök beszeraése'' megnevezéssel. 4o5?,lztt2 szárnon a Ktizbeszereési

Értesítőben meg|elent nyílt eljárás eredményéről széúó íissregeeés tartalmával seernben a

közbeseerz*s*kről szad }aLI. Éví CVlll' tÖruény {a tavábbiakban, rnÍnt: Kbt.} 73. 9 -ának {1}_

{3} bekezdÉsei érte lmében, az rtt előírt határidőn belül és mórJon

e!őzetes vitarendezési kérelmet

nyúJtok be,

és az alábbiakban réslletesen kifejtett indokok alapján kérem a Tisrtelt Ajánlatkérőt, hogy a

Kbt. seerínti vóleményét, az ott előírt hatéridön belíjl kifejteni, és a fent hivatkozott fax

szárnra azt rnegküldení, valamint * kérBlrnünkben foglalt "Javaslatl' szerinti, s:Ükséges

i ntéz kedéseket ha ladé kta la n ul m egten n i szíveskedjen"

l'} A Kb{,..79. s:.ának í3} bekezdése sreÍhjliinformációk;

1.} A Kérelemr"nel érintett közbeszerzási eljérás nnegnevezése, szánta:

"Multifunkciós eszkőzök beszerzése''

Kí:405zlzilI2,

A kérelemrnel érintett körbeszerzési eliárás rneg!ndításának időpontja: 2Ü1?l ű3/Ű7

2.} Az o.g.$íegeeésnek aíbt'-be.'ijtkö:ő része' és eí!ngB indokal:.

2"x,} Ar ilsszegezés Kbt.'be í}tkifuő rálzei

"9' a} Át éruényes ajánlatot tevők nevs, cínle, nlkatmasságuk indoltolása és

ajánlatuknak aa ártékelá.ci szentpont - az iisszességében legelőnyí9sebb ajánlat
kiválasztása esetén annak résaszempontjai - szerinti tartalrni eleme, ílletőleg
elennai {résrajánlat-táteli lehetőség esetén részenként}:''
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"1L" a} Eredményes eljárás €s€tén a nT€rtes ajánlatteuő neva, címe, ez
ell enrrolgált*táe össrege ás ajiínlata kiválasrtásának indokai :

FrÍnterhúz Kft. #149 Budapest, Rónd u. 72a-722.}, Xcopy Kereskedelmi és Szolgóltató
KÍt. {rffií Budapest, Gyönrői út 8ő.) kazös ajánlattevő. asszehasanlító ajánlati ár:
bruttó 72.22CI.a8a,- Ft. Ajúntattevő ajúnlata a hiúnypótlóst kijvetően meglelel az
ajúnlati lelhÍvősban és a dokumentócióban, vglamint é jogszabúlyakhan
meghatúrozott Í€It.Étel?knel<, valamint az értékelési szempant szerint énékslve az
biranyul a legkedvezőbb cjónÍatndk.."

2.3..} A icgsertés Índoka

Ajánlatkérő a fent hivetkozott időpontban és szárnon a Kbt' Harmadik tésee szerint, a

Kbt. 121. $ -ának {1} bekEzdés b} pontja alapján' nyílt kozbeszerzésl eljárást indított
meg''MultiÍ'unkciós eszközök beszerzése" megnevezéssel.

Ajánlatkétő a kozbeszerzés tárgyát és mennyiségét a felhívás tl.1.5. és ll.2.1.
pontiában meghatá rozta.

" ll. j.5} A szerződés meglzstórozósa/tárgya

Multitunkcíanúlis (Íénymásotó*nyamtdtó-szkenner} késziilékek tartós hérltte és
iize meltetése, bé rleti és ü zemeltetésí sze nődés keretáben."

-tt.2"1) Teljes mennyiség vagy érték {valamennyi rászt, rneghosszabbítúst és apciat
beÍeé*ve)

Egy darab ellútásÍ csolnűg, mely 32 darab - a dokumentáció szerinti kategóriába
turtazó, Ítólózatra kijtiitt' min. 32Ű feíhasznólót kiszolgólni képes - multifunkciós
eszkiizt és az azak miikisdését fetügyelő menedzsment szafMert tartalmaz, nettó 53
329 528 forint keretösszeg erejéig. Az aiúnlatkérő kéri bíztosÍtani, hogy a fent
meghatúrazott tszkozdarsbszúmon felúl, a nyertes ojanl*ttevti űz eredeti
megrendelési feltételekkel biztos{tson apcionúlis lehetőséget tovóbbi, tegft$ebb j
darab multifunkciás eszköz bérletére -"

Ajánlatkórő a rendelkezÉsre bocsétott dokumentáció 19. oldalán, a l(rizbeszerzési
Műszaki leírás alcírn alatt, valamint ezze| risszhangban a 72. old*lon csatolt

nyilatkoeat-mintában is előírta, hgry az 1. eép.. -.kateg9_rjái{-g**íg$.p-k*svorí'tatásl

Íglb'ontásának lmq.dpi ;npk kl! .le-nnie.

p.7
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AjánlatkÉrő az ajánlatok felhontását követőeno 2Ü1?. Ü4. J.8_án, a Ü25*Í2oI2 iktatási
számú levelében, a Kbt' 67. $ -a értelmében felvi!ágosítást kért a Printerház Kft' és a
Xcopy Keresk*delmi és Szol6éltató Kft" közös ajánlattevőktől. e felvilágosítás kérés
szerint a Printerház Kft. és a Xcopy Kereskedelmi és 5zolgáltató Kft. közös
ajánlattavőknek az ajánlat rnüszakitaítalmót illetően kellett indckolást adni'

A 2012. Ü4. 18-án kelt - előzőekben hivatkozott - felvilágosÍtás vonatkozó részének
értelmÉbenl

"{2) A dakumentóció 79. aldalón az j.' kategóriájú eszközre is az előírt nyamtatósÍ
felbantús 3^2oo dpi.

Áz ajónlattevőnek az L. kategóriúra ntegajánlattt eszköze az AiénÍattevő nyilatkozata
szerint ,,6aŰl{6üa dpi" nyamt*tásifelbantúslj, {A csatolt praspektus *erinf 6CICIx6ü0x4
dpí)

Az Ajónlattevő az ajúnlatúban úgy nyílatkazult, gz eszkijz teljesíti az 1"2o0 cipbs
kóvetelményt.o'

Ajánlatkérő az eljárás eredményérö| seóló osszegezést 2üL?. Ü4" 77-én az

ajánlattevőknek rnegkÜldte, rnelyben á Printerház Kft. és a Xc6py Kereskedelmi ás

Seolgáltató Kft. közös ajánlattevők áítal benyújtott ajénlatot _ osszegeaés 9.a}

pontjában - árvÉnyes ajánlatnak És a kózős ajánlattevőket _ Összegezés 9.b.}

pontjában - pedig, nyertes ajánlattevőnek minősítette.

Az risszegezés kézhez vételét krivetően, ar Euro-Profil Rendszarhéz Kft. {Kérelmező}
ktápviselői 2üL2" máius 2. -án Ajáriíatkérőnél betekintettek a Printerház Kft. és a
Xcapy K*reskedelmi és Szolgiiltató Kft. kozos ajániattevő által benyújtott aj;ínlatba,

melynek során rnegáÍlapították, hogy a nYertes Ajánlattevö az L. gép-kategóriában a

Xerox Work Centre 7LlÜs típusú készijléket ajánlotta me6.

A nyertes Ajánlattevő az ajánlatában, a: n. gép-kategória mriszaki adatlapján

iellenőrző táblázatában} nnegadta. hogy a2 általa ajánÍatba hozott géptÍpus

nyorntatási felbontása : 6s0.r..89-9..dpi"

Mint ahogyan au a nyert*s ajánlatba való betekintés alapjá* kiderült, a ltbt. 67' $
szerinti felvilágosítás kérésre a nyert€s Ajánlattevő nyllatkoeott mely szerint az á|tala

megajánlott gáptípus nyorntatási.'felbontása ,,600 x 600 x 4 tjpí *s felbontás - a 4

p.3
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bites színadatoknak kösz<inhetően * negielen#ébel-1._flrgfife.lsÍ_és egY,€nsr_té.kűíIe&

szé mít qz 12fi Ü x -].2ÜÜ.-dpj-le!Eg$á.slaL"

Ál!áspontunk szerint a Printerház Kft. és a Xcopy Kereskedelrni és Szolgáltató Í{ft.

által, az 1-. kategóríájú eszköz esetében az ajánlatban és az indokolásban nregtett
nyÍlatkozatok alapján rnegá|lapÍtható, ho8y a kögös aÍánl"asevsk aiánlata : ebben a
kateeÉ-íiíb-an : nem fqle.l.. meg az aíánlatkárő .*lta.|Jngehatáro?p*t.. m'#ÉÍek!

hilgptgbnónvnek, a kgiaíls-eiédatreudk általar indokglásban tett 
'Lyi!FÍ.,{*ea!s3!*íe 

e

Blilce.tk*+ők sze:bt nern fq.ge.4*atg el" ÍKbt. Iit.-ilíildl

A Dot Per lnch, definíciója azt jelenti, hogy egy inch (25,4 mm } hossrúsáeú szakaszon
hány db képpontot képes eíhelyeani a nyomtató " Azaz, egy 1l0ü Í}pi- fe*bontást}

berendetés 120Ü db képpontot képes elhely*eni 1 inch szakaszon, rníg egy 60Ü spi
felbontású berendezás csupán 'sm db képpontot tud elhelyezni uByan ezen a

szakaszon.

e DpÍ definíciójának aronban nincs kii'ze a srínrnélység definícÍójához, melynek a
rnércékegysége sem Dpi, hanern Bit, lgy nincs köze a képpont milyenségéhex, ahhcz,
hogy az adott képpont fekete-fehér, 5zínes, vagy árnyalatos"

A Print*rház Kft és az Xcopy Kereskedelmin és 5aol6áltaté Kft 201u.04.l's_án kelt -

előzűekben hivatkozott - felvilágosítás kérrásre adott válaszában megfogalmazott:

,,6ÜÉ*6CI0i4 dpi-s felbontés a 4 bites színadatpkrrak kijszönhetően
megielenésében rnegfelel és egyenértékíJnek számít az L}aa*1?00 dpi felbontásgal"
válasza, grakmai tévedés, rnivel' az utolsó szám a színmélység rrteghatározására

alkalmas, nem periig a felbontás rninőségát határozza meg.

Arnennyiben a 4 bites szÍnmélységre vonatkozó beadványt elfogadnánk, akkor a

kiírásnak tökéletesen megfeíelne egy !nchenkónt l" pontot e|helyező iazaz egy kb.

25,4 mm-es egyetlen psntot nyomtató} 22 bites srínrnélységű eszkör.

p.{
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Fentiekből kcivetkezően, a 60Ü dpi nem turi hasonlóan jó megoldást seolgáltatni, rnirrt

a'z I2'üa dpi, nern tudja ugyan azokat a nyomtatási feladatckat elvÉgezíri, íw
egYenÉrték{l megoldásnak nenr fogadható el'

Á í{bt' 6Ü. 5 -ának {1} bekezdÉse.ártelmében ''Az ajánlatot az ajánlattevőnek az

aiánlati (ajánlattételi}, több szakaszból álló eljárésban az ajánlattételÍ és résevételi

t*lbjv.tsba+, $lamint e dokumenÍí-cj*.bjrJr mggbatÉÍpao!3-tartalrni és.. formai
kog$tqlrnélycknek megf.elelően Bgll -elkésJll€nig_-És be[vúitaFlF_''. Ugyanezen
jcgszabályi helv (7) bekez.rlÉse kirnondja, hagy "Ae ajánlattevő és a részvr4telre
jelentkező au gjanlattétell illetve résavételi h.atárid.sJeiér!áig mÉ#qsíthnli+ vaey

visszavonhatja az qiánlaIát' illetve részvételÍ jelentkezését''.

A Kbt. s3. $ -a ar ajánlati kotöttségről a kovetkezők seerint rendelkezik:

i7} A ''.{lvílt-.-sj!árá"qFgn el aÍj'inlathérő a felhívásban és a dokum*ntácilban

tnegfu$ág}gott feltételekhez ía|án!.a.$tÍ*t{ . FötÍ'ttgéFs}- 'gg-iáJügjtevá nedig-.gr

*iánlatához {aiárylaÍi..k*t$.ttseg} aa qiánlattétpli-batáridő leiártától kötve..van. az
ajánlati kötöttség időta*amát ae ajánlatkérő az ajánlatí felhíuasban nern határozhatja
rneg annak kezdetétől szárnított harminc _ épÍtési baruhálás *setán, valarnint ha a
koabeszerzési eljárást kijliin jogszabályban előírt folyarnatha épltett ellenőrzés
mellett foiytatják le hatvan - napndlhosszabb időtartamban.

A Kbt, 63. s-ának {1i bekezdése, az ajánlatok hírálatával tisszef[iggésben előírja, hogy

ar ajánlatok elbírá!ása során az ajánlatkérőnek meg kel|vizsgálnia, hogy a: ajánlatok
megfelelnek-e az aJánlati felhívásban. a dokumentációban, vatarnint a
jogszabáiyokban meghatárorott feltéceleknek. Ugyanezen jogsrabályi hely i3}

beke:dés pedig rogzíti, hogy az ajánlatkérő köteles me5állapítani, hogy nlely
ajánlatok érvénEelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit ae eljárásból ki kell

zárni, illetve a ta} bekezdás alapján, az ajánlatkérő kizárólag az érvrányesnek minősülő
ajánlatok es€tébÉn végezh*ti el az ajánlatok értékelését.

FentipkbEn lqída!-dlapján rnegilllapítható. hogv az aiánjqti ksilpt.tssg-bsjll!Íiának

időoontiára a Prinlerház Kft" és a Xconv l(el€gbedelai és Srolqált+tó Kft. o|v?n_.kp""zgs

aíénlato! nv.úitott bg.,".a.r!_ely-az l_.kaleériájú qÉpek vonatkozásában .nem" felefupeq
gl"eiánlgl&érő által támasztg$L...p''tÍiszaki .eL*trás.r;ak. Tekintettel arra, hogy a -ielen

kérelnnünkben kifogásolt míiszaki tarta|onn ar ajánlati kötöttség megsértáse nélktiÍ

nern Üruosrlható, ezért jelen esetben a Kbt.67. 5 -ának {7} bekezdés* értelméhren az

pjáp l&gt&.la.kl!üb4 i a nem orvosolh aÍó.

p.5



3-l'lng-ZBlZ 18:1? Ffrt(-12531588 12531988

67. $

{7J A hlánypótlás vary a felvilágosítás megadása nem járhat;

aj a 2.9 (1}_i4} lrekezdÉsében foglalt alapelvek sérelnnével vagy

áJ az ajánlati kotrittság rnegsártésévei, azal e beszerzés tárgyára vagy a szerződés
feltételeire adoit tar'talmi ajániat {a továbbíakban: szaknnai ajánlat) módosításával.

ll.} ös*refoxlaIva:

F*ntiekben kifeltettek alapján, áltáspontunk szerint a 2ÜL2. április 27. -én
megkÜldott osszegezésben a Prínterház Kft. és a Xcopy Kereskedelmi és Szotgáltató

Kft. közös ajánlattevők, mint nyertes Ajánlattevő jogsértő módon kerüft klhirdetésre,
ezért kérem a tisztelt Ajánlatkérö! hogy a fent részletezett észrevételek, valamÍnt az

álláspontunkat alátámasrtó adatok, tények továbbá az azokat a!átárnasetó

dokumentumokra történő hivatkozás alapján a jeíenlegi tartalmában jogsértő

összegezést a Kbt' 78. 5 -ában foglaltaknak megfalelöen javítani szíveskedjen.

lll'} s.Érpl$e3ő lavasíata:

Előzőekben részletesen kÍfejtett indoka!nk alapján kérjÜk, ho6y ajánlatkérő
intézkedjen az összegerÉs Kbt. 78. $ szerinti javíiásáról'

p.6
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Laczkó Attila
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