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1. előzetes vitarendezési kérelem:  
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás 34.) pontjában a következőket írja elő: 
 
„34) Ajánlattevő szakmai ajánlatot köteles benyújtani, a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározottak szerint, amelyhez a II. rész: Mobil bútorok beszerzése esetében az 
ajánlattétellel 
egy időben az alábbi megajánlott termékből mintadarabokat kell átadnia a próbahasználat 
elvégzése érdekében: 
Görgős vezetői forgószék B-17 jelű 
Görgős forgószék B-18 jelű 
Kárpitos vendégszék: B-19 jelű 
Bírói nagypulpitus bírói szék B-25 jelű 
Kis pulpitus ügyvédi szék B-26 jelű 
Elnöki tárgyaló szék B-41 jelű 
A mintadarabok biztosítása nem tartozik bele a teljes szerződött mennyiségbe.” 
 
Az Ajánlatkérő állás pontja szerint a Ajánlati Felhívásban megkövetelt feltétel - az Ajánlat 
részeként rendelkezésre bocsájtandó mintapéldányok bemutatása – azért jogsértő, mivel a 
Ajánlati Felhívásban sem az értékelési szempontokban, sem semmilyen leírás nem olvasható, 
hogy a benyújtandó mintabútoroknak, milyen kritérium rendszer alapján milyen objektív 
műszaki feltételeknek kell megfelelniük, ennek megfelelően az Ajánlattevők nem 
győződhetnek meg az összehasonlítási alapokról. A Közbeszerzési Dokumentumban az 
Ajánlatkérő továbbiakban, arról sem tesz említést, hogy a mintabútorok vizsgálatról készült 
szakemberek által készített jegyzőkönyv tartalmazni fog-e minden olyan objektív tényezőt, 
ami alapján Ajánlatadó egy esetleges betekintés során ellenőrizheti az Ajánlatkérő által 
végzett vizsgálatokat. 
 
Mindezek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a mintabútorok csatolására 
vonatkozó előírását, követelményét vizsgálja felül és módosítsa az Ajánlati felhívást, akként, 
hogy a megjelölt megajánlott termékek esetében nem kér be termékmintát, kizárólag a 
szakmai ajánlat részeként benyújtandó termékleírást. 
 
Véleményünk szerint a fenti követelmény a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2. § 
(1) és (2) bekezdésében foglalt alapelvekbe ütközik. 
 
2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő 
pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági 
szereplők számára 
 
Ezek figyelembe vételével kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a követelményt vizsgálja felül és 
módosítsa az Ajánlati Felhívást, hogy elkerülje a jogsértést és betartsa a Kbt. kógens 
rendelkezéseit. 
 
Előzetes Vitarendezésünk elutasítása esetén a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordulunk, és 
benyújtjuk jogorvoslati kérelmünket. 
 

 
1. Ajánlatkérő álláspontja az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban:  
 

Ajánlatkérő az előzetes vitarendezés alapján intézkedik az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció módosításáról. 
 

 


