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Tárgy: Írószer/irodaszer/irodai
papíráru beszerzése

Ügyintéző: Szöllősy Ervin
Telefon:
62/545-034
SZTE valamennyi önállóan gazdálkodó egység vezetője részére
Tisztelt Egyetemi Vezető!
A Szegedi Tudományegyetem a kiemelt termékkörök esetében kötelezett a Központosított
közbeszerzésen keresztül történő megrendelésre.
A KEF (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság) tájékoztatása szerint az „Irodai papírok, papíráruk,
író- és irodaszerek szállítása”tárgyú keret-megállapodás 2016. május 23-án lépett hatályba.
Fenti tárgyban az alábbi öt konzorciumot hirdették ki nyertesnek:
Eladó 1. : AP-Office Kft. Budapest
Iroda Magyarország Kft. Budapest
Office Depot Kft. Budapest
R+R Periféria Kft. Budapest
Eladó 2.: I-Com Irodaellátás Kft. Budapest
Ecoroll Hungaria Kft. Budapest
Wondex Kft. Miskolc
Printker Office Land Zrt. Szeged
I-Com Alba Kft. Székesfehérvár
Eladó 3.: Pátria Nyomda Zrt. Budapest
Green Office Solution Budapest
Eladó 4.: APIS Logistic Kft. Budapest
Irodamarket Kft. Budapest
Renomé-Print Kft. Nyíregyháza
Morgen Red Kft. Csomád
Eladó 5.:PBS Hungaria Kft. Budapest
Tájékoztatom, hogy a keret-megállapodás alapján a szerződésben található termékek közvetlen
lehívással (kosárképzéssel) rendelhetők meg, azonban az Igénylőknek előzetesen össze kell állítaniuk
a beszerzési kosarat, és a legkedvezőbb kosárértéket biztosító Eladónak adhatják le a megrendelést.
A termék ára a közbeszerzési díjat (2 % + áfa), az általános forgalmi adót és a termék felhasználó
helyre történő szállításának díját nem tartalmazza.
A keret-megállapodás alapján a minimális szállítási értéket - teljesítési helyenként nettó 250.000 Ftot - elérő, illetve meghaladó értékű megrendelések esetén Eladó kiszállítási díjat nem számíthat fel.
Amennyiben azonban az Igénylő által teljesítési helyenként leadott megrendelés értéke nem éri el a
minimális szállítási értéket, úgy az Eladó a kiszállításra 80 Ft/km, de legfeljebb 5000 Ft kiszállítási
díjat jogosult felszámolni teljesítési helyenként.
Fizetési mód: a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kell, hogy történjen, 45 napot meghaladó
fizetési késedelem esetén Eladó jogosult az Intézmény felé a szállítást megtagadni.

Az 5 KEF konzorciumi Eladó közül 4 esetében felmerül az 5000 Ft szállítási költség, a szállító és az
egyetem egységeinek térbeli elhelyezkedése miatt, 1 konzorcium esetében, ahol a szegedi telephelyű
Printker Office Land Zrt. a szállító, átlagosan hat kilométert számít fel.
A Beszerzési és Szolgáltatási Iroda 2016. július 26-án feltölti honlapjára azon termékek körét,
melyeket a KEF keretén belül lehet rendelni. Az igényléseket kizárólag funkcionális megnevezéssel
lehet leadni, amelynek részletes eljárásrendjét július folyamán valamennyi érintett szervezeti egység
számára elérhetővé tesszük. A Beszerzési és Szolgáltatási Iroda kontrollálja, hogy a tenderben melyik
az a termék, amely az elvárásoknak és igényeknek megfelel.
A tárgyban jelölt termékek beszerzésére kiírt WEBRA keretszerződésünk 2016. július 26-án lejár.
Az ezt követő megrendeléseiket a KEF keretén belül kell teljesítenünk az itt ismertetett feltételek és
eljárás szerint.
Kérem fentiek tudomásul vételét.
Szeged, 2016. július 11.
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