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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: „Szoftver licenc frissítések” 
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdése 
szerinti) tekintettel a Kbt. 19. § (4) bekezdésében foglaltakra 
 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő 

tájékoztatás 

1. Az alábbi licenszekhez szükséges lenne az eszközök sorozatszámára. 
Az említett excelben az alábbi zárójeles rész látszik. Ha ez lenne a 
sorozatszám megtudná erősíteni? 

Ajánlatkérő a kért kiegészítő adatokat jelen kiegészítő 
tájékoztatás mellékleteként bocsátja az érdeklődő 
gazdasági szereplők részére oly módon, hogy az 
eredetileg kiadott „Műszaki leírás+ártábla” mellékletet 
kiegészíti a kért adatokkal. 
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Barracuda Web Application Firewall 660 1 
Year Energize Updates (BWFI660a-e1)  
Barracuda Energize Updates biztosítja az általunk 
megvásárolt Barracuda Web Application Firewall 
termék a legújabb internetes fenyegetések elleni 
védelmét. A Barracuda Central Team 
folyamatosan figyelemmel kiséri a megjelenő új 
hálózati fenyegetéseket és megalkotja hozzájuk 
a hálózatbizonsági fejlesztéseket és védelmi 
stratégiákat. Energize Updates biztosítja a 
legújabb definíciókat a következőkből: spam, 
virus, tartalom kategorizálás, spyware szűrő, 
behatolás megelőzés, IM protkolok, szabályok, 
biztonsági frissítések, támadások, és 
dokumentum formátumok. A legmagasabb szintű 
védelem érdekében ezek a frissítések óránként, 
vagy szükség esetén sűrűbben letölthetőek. 

db 4 

Barracuda Web Application Firewall 660 1 
Year Instant Replacement (BWFI660a-h1)  
Az Instant Replacement szolgáltatás keretében 
jogosultak vagyunk a Barracuda eszköz 
meghibásodás esetében való cseréjére. Ez az 
azonnali csereszolgáltatás biztosítja, hogy a 
bejelentéstől számított 1 munkanapon belül a 
Barracuda Networks postára adja az új terméket. 
Valamint a folyamatosan Instant Replacement 
szolgáltatással rendelkező Barracuda termékre 4 
évenként jogosult a termék új példányának 
cseréjére a vásárló. 

db 4 
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Barracuda Load Balancer 340 1 Year 
Energize Updates (BBFI340a-e1 
Barracuda Energize Updates biztosítja az általunk 
megvásárolt Barracuda Load Balancer termék 
legújabb internetes fenyegetések elleni 
védelmét. A Barracuda Central Team 
folyamatosan figyelemmel kiséri a megjelenő új 
hálózati fenyegetéseket és megalkotja hozzájuk 
a hálózatbizonsági fejlesztéseket és védelmi 
stratégiákat. Energize Updates biztosítja a 
legújabb definíciókat a következőkből: spam, 
virus, tartalom kategorizálás, spyware szűrő, 
behatolás megelőzés, IM protkolok, szabályok, 
biztonsági frissítések, támadások, és 
dokumentum formátumok. A legmagasabb szintű 
védelem érdekében ezek a frissítések óránként, 
vagy szükség esetén sűrűbben letölthetőek 
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Barracuda Load Balancer 340 1 Year 
Instant Replacement (BBFI340a-h1 
Az Instant Replacement szolgáltatás keretében 
jogosultak vagyunk a Barracuda eszköz 
meghibásodás esetében való cseréjére. Ez az 
azonnali csereszolgáltatás biztosítja, hogy a 
bejelentéstől számított 1 munkanapon belül a 
Barracuda Networks postára adja az új terméket. 
Valamint a folyamatosan Instant Replacement 
szolgáltatással rendelkező Barracuda termékre 4 
évenként jogosult a termék új példányának 
cseréjére a vásárló 

db 4 
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Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2018. január 3. 

 

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.) 

 

„Szoftver licenc frissítések” 

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 öt (számmal kifejezve: 5) 

számozott oldalból álló „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 
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