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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: „Hardver eszközök és projektorok beszerzése” 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti 

nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti) 

 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1. A DELL XPS esetében az általános leírásban (excel 
táblázat 13. sor) „2TB+32GB” háttértár szerepel, 
míg a részletes műszaki leírásban a háttértár 
mérete „minimum 3TB”. 
Jól értelmezi-e ajánlattevő, hogy valójában 
„minimum 3TB” merevlemezre van szükség, és 
nem 2TB+32GB hibrid meghajtóra? 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy az általános 
leírásban szereplő „2TB+32GB” leírás az 
irányadó. Az ellentmondás feloldásaként a 
javított „Műszaki Leírás+ártábla 1.rész” is 
megküldi. 

2. A Delock Adapter Displayport 1.1 apa – HDMI 
anya tétel esetében (2xcel táblázat 2. sor) 
„LT8611EX” Lapkakészlet szerepel, ám a 
megfelelő termék lapkakészlete „NXP PTN3361”. 
A kiírásban szereplő lapkakészlet egy mini 
Displayport -> DVI adapterben használatos. 
Elfogadja-e ajánlatkérő az NXP PTN3361 
lapkakészlettel rendelkező adaptert 
egyenértékűként? 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy az NXP 
PTN3361 lapkakészlettel rendelkező 
adaptert egyenértékűnek fogadja el. 

3. A Logilink Mini DisplayPort 1.2 to HDMI Adapter 
(Active Type)” termék esetében (excel táblázat 4. 
sor) méretként 0.075m van feltűntetve, de a 
legrövidebb kábellel rendelkező Logilink termék 
10cm hosszú kábellel rendelkezik. 
Elfogadja-e ajánlatkérő a 10cm-es 
kábelhosszúságú adaptert egyenértékűként? 

Ajánlatkérő megerősíti, hogy a 10cm-es 
kábelhosszúságú adaptert egyenértékűnek 
fogadja el. 

4. Az „LG Monitor 24” – 24M47VQ” részletes 
leírásában (excel táblázat 10. sor) „minimum 
5ms” válaszidő szerepel. 
Jól értelmezi-e ajánlattevő, hogy a „minimum” szó 
helyett „maximum” szó szerepelne, hiszen minél 
kevesebb egy monitor válaszideje, annál gyorsabb 
a képfrissítése („jobb”)? 
(Ajánlatkérő által feltűntetett 24M47VQ monitor 
válaszideje (GTG) 2ms.) 

Ajánlatkérő a szakmai és logikai 
ellentmondás okán megerősíti, hogy a 
részletes leírásban szereplő „minimum 
5ms” válaszidő helyesen: „maximum 5ms”. 
Az ellentmondás feloldásaként a javított 
„Műszaki Leírás+ártábla 1.rész” is 
megküldi. 
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5. Kiegészítő tájékoztatás keretében kérem megírni, 
hogy a 2. részben az Önök által beszerzeni kívánt 
BENQ TH681+ projektor és BenQ W1070+ DLP 
3D projektor megszűnt termékek esetében mely 
gyártó termékeit fogadják el egyenértékű 
terméknek? Az utód modellek nem rendelkeznek 
pontosan olyan paraméterekkel, mint a beszerezni 
kívánt projektorok, így kérem segítségüket abban, 
hogy pontosítsák a paramétereket. 
 

A műszaki tartalom értékelése során az 
egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell 
megítélni, amely eldöntéséhez minden 
adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. 
Ajánlattevő kötelessége tehát annak 
bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által 
meghatározott termékkel egyenértékű. Az 
esetleges el nem fogadást Ajánlatkérő 
tényszerűen megindokolja. Ajánlatkérő 
számára ezeknél kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező termékre is 
tehető ajánlat. 

 

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.) 

 

„Hardver eszközök és projektorok 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 „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 
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