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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: „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. Kérdés 
Követelmény: 
11.         A szakmai ajánlat alátámasztására az ajánlathoz 
csatolni kell a megajánlott termékek leírását (adatlapját 
és/vagy prospektusát), amelyből a specifikációban 
meghatározott paramétereknek való megfelelésük 
egyértelműen megállapítható. A szakmai ajánlat részét a 
műszaki leírás és ártábla „D” oszlopában szereplő 
„megajánlott tétel” tartalma képezi. 

  
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőtől a fenti követelmény 

módosítását/törlését mivel adatlap és/vagy prospektus az 1. és 3. 

rész tekintetében a közbeszerzés tárgyát képező szoftverfrissítés,  

 

 

Amennyiben nem értelmezhető valamely tétel esetében 

az adatlap és/ prospektus, abban az esetben 

Ajánlatkérő „műszaki leírás és ártábla” „D” oszlopában 

szereplő „megajánlott tétel” oszlopában 

írottakat/nyilatkozatot vizsgálja értelemszerűen, ugyanis 

a tényleges szakmai ajánlat a „D” oszlopban tett 

megajánlás. 
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csereszolgáltatás illetve gyártói támogatás esetében nem 

értelmezhető és nem áll rendelkezésre. 

2. Kérdés 
Követelmény: 

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható 
be az ajánlat. 
Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen 
a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 
nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a 
benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy 
az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat annak 
szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az 
ajánlattevőnek kell viselnie. 

  
Az 1. kérdésünkre adott válasz függvényében kérjük Tisztelt 
Ajánlatkérőtől a fenti követelmény módosítását annak megfelelően, 
hogy adott esetben adatlap és/vagy prospektus nem magyar 
(jellemzően angol) nyelven is benyújtható legyen a munka- és 
költségigényes fordítás nélkül. 

Ajánlatkérő nem kíván eltekinteni a magyar nyelven 

történő beadás előírásától. Ajánlatkérő kizárólag az 

általa előírt követelményekre („műszaki leírás és 

ártábla” „A” oszlopa) tett megajánlásokat vizsgálja 

(„műszaki leírás és ártábla” „D” oszlopa) A „D” oszlopba 

tett megajánlást kizárólag magyar nyelven fogadja el 

Ajánlatkérő. 

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

Budapest, 2018. január 4. 

 

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 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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