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ÜGYVÉDI IRODA
E-mailen továbbítva!
Tárgy: „Az Univerzál Beszerz Kft. részére kéziszerszámok szállítása” tárgyú, közbeszerzésekr l
szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezete alapján indított, nyílt
közbeszerzési eljárásban az 1. számú kiegészít tájékoztatás megküldése.

Tisztelt Érdekl

Gazdasági Szerepl k!

Az UNIVERZÁL BESZERZ
Kft., mint ajánlatkér
„Az Univerzál Beszerz
Kft. részére
kéziszerszámok szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításaként hirdetményt tett közzé a TED
2017/S 108-218016 számon 2017. június 08-án.
Az eljárásban beérkezett kiegészít tájékoztatás kérésekre az ajánlatkér az alábbi válaszokat adja:
1. Kérdés:
Az árazandó költségvetés I. és II. részajánlatában a „leírás” oszlopban szerepel m szaki információ a
„Berner vagy egyenérték ” meghatározást definiálja, ugyanakkor tételesen meghatározásra került a
vásárolni kívánt szerszámoknál a m szaki leírás is.
Az abban foglalt értékekt l (méretek, súly, átmér stb.) mekkora mérték eltérés megengedett? Mi képezi
egyenérték ség tárgyát a megajánlott szerszámok esetében?
Válasz:
A szerszámok funkcióját/használatát befolyásoló méreteknél a megadott értékekt l nem tudunk eltérést
elfogadni (pl.: kulcsnyílás, meghajtás, stb.), az adott szerszám használhatóságát nem befolyásoló egyéb
méreteknél (pl.: súly, hossz, stb.) 15%-os maximum eltérés megengedett.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
szaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése
alapján a (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkér köteles a szabvány, m szaki engedély, m szaki
el írások, m szaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenérték ” kifejezést szerepeltetni. Nem
nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szerepl termékek
nem felelnek meg a m szaki leírásnak, ha az ajánlattev ajánlatában megfelel módon, bármely
megfelel eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenérték módon megfelelnek a
közbeszerzési m szaki leírásban meghatározott követelményeknek.
A fentiek alapján ajánlattev k feladata és felel ssége, hogy az egyenérték séget az ajánlatukban
igazolják.
2. Kérdés:
I. részajánlat 13. tétel
A m szaki paraméter 120mm-es fogót ír el , az el zetesen megajánlani kívánt termékünk 115mm-e
hosszal bír.
Ebben az esetben elfogadható egyenérték nek a fogó?
Véleményünk szerint a konkrét esetben nem okoz a felhasználó szempontjából semmilyen használati
értékcsökkenést az eltérés.
Válasz:
Elfogadjuk a megajánlani kívánt terméket.
3. Kérdés:
I. részajánlat 130. tétel
A m szaki leírás 175mm-es racsnit ír el , az általunk el zetesen megajánlani kívánt termék 200mm-es
hosszúságú.
Ebben az esetben mekkora százalékos vagy egyéb egzakt eltérés engedélyezett?
Válasz:
A 1. kérdésre adott válaszból adódóan ezt a mérték eltérést elfogadjuk.
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4. Kérdés:
II. észajánlat 38. tétel
A m szaki leírás 1,2x8mm-es penge méreteket ír el . Az általunk el zetesen megajánlani kívánt termék
1,6x8mm-es méretekkel bír.
Ebben az esetben elfogadható az eltérés?
Válasz:
Az 1. kérdésre adott válaszból következ en ezt az eltérést nem fogadjuk el.
5. Kérdés:
II. részajánlatban a 60. tételnél a termék megnevezése 24 fog/coll méretre utal, a m szaki leírásban 18
fog/coll méret került megadásra.
Kérjük feloldani a méretekkel kapcsolatos ellentmondást!
Válasz:
A /helyes méret 24 fog/coll.
A Kbt. 52. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkér az ajánlattételi határid t nem módosítja. A Kbt. 52. § (5)
bekezdés alapján a (4) bekezdés b) pontjától eltér en nem köteles az ajánlatkér a határid t
meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelent s és a módosítás
megküldése az ajánlattételi határid lejártának napját megel
legkés bb tizedik, ha a módosításról
hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határid lejártának napját
megel
legkés bb tizennegyedik napra esik. Nem jelent s a közbeszerzési dokumentumok módosítása,
ha nem befolyásolja az ajánlatok id ben történ megfelel el készítését.
Fenti kiegészít
kerül.

tájékoztatás valamennyi ajánlattev nek egyidej leg, közvetlenül megküldésre

Budapest, 2017. június 23.
Tisztelettel:
dr. Vörös Katalin
ügyvéd
felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkér megbízásából

A felel s akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységr l szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. §
(6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlati felhívást is tartalmazó teljes ajánlattételi
dokumentációt (közbeszerzési dokumentumokat) ezúton ellenjegyzem:
Név: dr. Vörös Katalin
Lajstromszám: 00441
Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
E-mail cím: kozbeszerzes@ratkynet.hu
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