
 
 

 

1. 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: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-

2016-00038 számú projektek keretében informatikai eszközök és licencek beszerzése 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás 
 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1. Az ajánlati felhívás II.2.1) pontjában „A KÖFOP-
1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15-2016-00038 számú projektek 
keretébennyomtatók, szkennerek és hozzá 
kapcsolódó üzemeltetetés beszerzése” elnevezésű 
3. részajánlati körrel kapcsolatban ezúton 
szeretnénk tájékoztatni tisztelt ajánlatkérőt, hogy 
az e részben meghatározott Xerox Phaser 
3320V_DNI, valamint a Xerox WorkCentre 7835 
típusú berendezések megszűntek, a piacon ezek 
utódtermékei, a Xerox Phaser 3330V_DNI, 
valamint a Xerox Altalink C8035 típusú eszköz 
érhető el. 
 
Kérdésünk az lenne, hogy ezeket az 
utódtermékeket is elfogadja-e a tisztelt 
ajánlatkérő? 
 

Ajánlatkérő a Dokumentáció 5. kötetében 
az alábbiakat írta elő: 

„A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő jelen ajánlati felhívásban és 
egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott gyártmányú, eredetű, 
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, illetőleg szabadalomra vagy 
védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen 
esetben a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati 
felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott 
termék vonatkozásában a részletes 
műszaki paraméterek tekintetében – 
egyenértékű termékre lehet tenni”. 

Ajánlatkérő tehát a „Műszaki 
leírás+ártábla” dokumentumban szereplő 
részletes műszaki paramétereket fogja 
vizsgálni. Amennyiben a tisztelt érdeklődő 
gazdasági szereplő a részletes műszaki 
paramétereknek megfelelő, vagy azokkal 
egyenértékű terméket fog megajánlani, 
Ajánlatkérő el fogja fogadni. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

Budapest, 2017. október 6. 

 

Tisztelettel, 

 

Makranczi Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Ész-Ker Zrt. 

 

VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Lechner Nonprofit Kft. 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 

számú projektek keretében informatikai eszközök és licencek 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 kettő 

(számmal kifejezve: 2) számozott oldalból álló „ 1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  
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