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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: 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. 1 db Mailchimp (23 hónapos előfizetéssel) - Hány 
előfizető és hány mail / hónap opcióra lenne 
szükségük? 
 

Ajánlatkérő az „1 db” előfizetés kifejezésen 
a legalacsonyabb egyszeri díjú és 
legalacsonyabb havi díjú tételekben 
meghatározott előfizetést érti, a műszaki 
dokumentációban meghatározott 
szolgáltatások igénybevételével. 

2. 3 db Agisoft Photoscan 1.3.1 – Profession vagy 
Standard szoftverre lenne szükségük? 

 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a műszaki 
dokumentációban szereplő: 

- „…koordináta-rendszerben elhelyezni…”  

- „3D PDF exportálási lehetőség”  

funkciókat a szoftver Professional verziója 
tartalmazza. 

3. 1 db Allplan 2016 - Ötféle kivitele létezik az 
Allplan-nak, melyikre gondoltak? 
 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a műszaki 
dokumentációban szereplő kifejezések 
alapján: 

- „BIM építész IFC teszt/template” 

- “… teljes körű építészeti szoftver…” 

az Allplan 2016 Architecture (építész) 
alapszoftvert egyértelműsíti. 

4. 3 db ENVI 5.3 - Mely modulokkal szeretnék? 
 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a műszaki 
leírásban szereplő:  

- “Az IDL programnyelv…”  

előírásnak megfelelően az ENVI 5.3 IDL 
modullal kiegészített verzióját 
egyértelműsíti. 

5. A kért Lansweeper Professional nem elérhető 2 
éves licence periódussal. A gyártó a licenceit 1, 3,  
 
 
 
 
 

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 
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illetve 5 éves licence periódussal értékesíti. Kérjük 
tájékoztassanak, hogy milyen licence periódus az 
elfogadható a kért 2 év helyett? 

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 kért termékkel 
egyenértékű vagy jobb verziót fogad el, 
így a 2 vagy a 2-nél több éves licenc 
periódussal rendelkező termék megfelelő.  

6. A dokumentációban szereplő  Red Hat licencekkel 
kapcsolatosan szeretnénk megtudni, hogy a 
virtualizációs management, a virtuális hostokon 
kerül elhelyezésre (telepítésre) vagy azon kívül? 

Ajánlatkérő a virtuális hostokon kívül 
tervezi a használatot, ezért van szükség 
mindkét, az eljárásban szerepeltetett 
RedHat licenc tételre. 

7. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy adjon felvilágosítást 
a 219 db ESET Endpoint Antivirus Business 
Edition (2 év) licencekkel kapcsolatosan. Az 
ajánlatkérés 219 db új, 2 éves licencre vonatkozik 
vagy meglévő licencek 2 éves hosszabbítására? A 
hosszabbítás esetén kérjük adják meg a meglévő 
licencek igazolását. 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy 219 db új 
licencre van szüksége és nem a meglévő 
licenceinek hosszabbítására. 

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2017. október 12. 

 

 

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.) 

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 három 

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

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 
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