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2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Hardver eszközök és projektorok beszerzése” 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti 

nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti) 

 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1. Az összefoglaló tájékoztatás IV.1.2) pontja 

alapján a szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése 

szerint fenntartott, míg az ajánlati felhívás és 

közbeszerzési dokumentumok 21. pont (Egyéb 

információk) 23. alpont szerint „Az ajánlatkérő 

nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt 

lehetőségével.” Kérem szíves tájékoztatásukat, 

hogy melyik információ az irányadó? 

Az összefoglaló tájékoztatás félrevezető 
formanyomtatványa okán feltételezi 
ajánlattevő, hogy fenntartott a szerződés, 
azonban az összefoglaló tájékoztatás 
II.1.1) pontjában látható, hogy ami nincs 
jelölve van, azt „x” jelöljük. 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a szerződés 
nem fenntartott. 

2. A 2. rész (Projektorok) 1. és 3. tétele 1-1 BenQ 

projektor, melyek a gyártó tájékoztatása alapján 

megszűnt termékek, a részletes műszaki tartalom 

miatt más termék megajánlása nem lehetséges. 

Kérem a T. Ajánlatkérőt, hogy a műszaki 

tartalmat módosítani és forgalomban lévő 

termékre módosítani szíveskedjen! 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 4. 
pontjában az alábbiakat írta elő: 

„Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, 
hogy a felhívásban, valamint a 
dokumentációban szereplő, 
meghatározott gyártmányra, típusra 
történő hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. 
Ajánlatkérő a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásáról, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 321/2015. (X. 30. 
Korm. rendelet) 46. § (3) bekezdése 
alapján azzal mindenben 
egyenértékű terméket elfogad. 

 

A műszaki tartalom értékelése során az 
egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell 
megítélni, amely eldöntéséhez minden 
adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. 
Ajánlattevő kötelessége tehát annak 
bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
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megajánlott termék az Ajánlatkérő által 
meghatározott termékkel egyenértékű. Az 
esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő 
számára ezeknél kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező termékre is 
tehető ajánlat. 

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2018. január 05. 

 

Tisztelettel, 

 

Makranczi Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Ész-Ker Zrt. 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

 

„Hardver eszközök és projektorok beszerzése” 

 

Alulírott ………………………………………………. a(z) …………………………………. Érdekelt Gazdasági 

Szereplő nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy 

kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen három 

(számmal kifejezve: 3) számozott oldalból álló „2. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  
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