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2. előzetes vitarendezési kérelem:  
 

I. pont Mintabútorok 
 
A megjelent Ajánlattételi felhívásban szerepel, hogy Ajánlattevőknek mintabútorokat kell 
rendelkezésre bocsátania Ajánlatkérő részére a szakmai ajánlat részeként.: 
 
v) Egyéb információk 
 
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. 
 
Ajánlatkérő annyit határozott meg, hogy a mintákat kipróbálás céljából kéri be. 
Álláspontunk szerint az ajánlati felhívás V) rész 34) pontjában megkövetelt feltétel a 
mintabútorok benyújtására vonatkozóan azért jogsértő, mert ajánlatkérő nem rendelkezett 
sem az ajánlati felhívásban sem a közbeszerzési dokumentumokban, hogy a csatolt 
termékmintákkal pontosan miként kíván eljárni, azokat pontosan milyen terméktulajdonság 
igazolására kéri be, esetlegesen a termékmintákat milyen feltételek mellett, miként vizsgálja 
meg, és értékeli az alkalmasság keretében. Ahhoz, hogy a termékminták csatolásának előírása 
jogszerű legyen, ajánlatkérőnek egyértelműen rögzíteni kell, hogy a termékmintákkal miként 
jár el, azokat miként vizsgálja meg, azok milyen tulajdonsága, vagy a tulajdonságok milyen 
mértékű fogyatékossága zárja ki az alkalmassá minősítésüket. A jelen eljárásban a 
termékmintákkal  kapcsolatban – azok csatolási kötelezettségén kívül- ajánlatkérő nem 
fogalmazott meg  semmilyen konkrét előírást.  
 
Ajánlatkérő leírása alapján csak a kipróbálás lehetőségét kéri, ám ezzel kérelmező nem érti 
miért is szükséges a minták benyújtása, mikor ajánlatkérő semmilyen tulajdonságot, funkciót 
nem kíván vizsgálni. Semmi nem támasztja alá ajánlatkérő jogos érdekét arra vonatkozóan, 
hogy a minták beadása ténylegesen szükségszerű az ajánlatadáshoz és részt vesz a döntési 
folyamatban, így ezt kérelmező csak egy szimpla nehezítő körülményként tudja értelmezni. 
Kérjük T. Ajánlatkérőt indokolja a mintabútor bekérésének jogalapját. 
 
Továbbiakban kérjük T. Ajánlatkérőt fejtse ki, hogy miért kér mintabútort a B-25 a B26 és a 
B41-es jelű termékből is, mikor ajánlatkérő a saját műszaki tartalmában mind a leírást és a 
képet tekintve is azonos terméket jelölt meg. Tehát ajánlatkérő ugyan 3 különféle jellel 
ellátott, de valójában ugyanazon műszaki tartalmú székből kér mintát, tehát 3 széket 
ugyanabból a termékből. Álláspontunk szerint ajánlatkérő által megkövetelteknek semmilyen 
jogalapja nincs, sőt versenykorlátozó jellegű. 
 
Véleményünk szerint a fenti követelmény a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 2. § 
(1) és (2) bekezdésében foglalt alapelveibe ütközik. 
 
Ezért ajánlatkérő fenti előírása sérti Kbt. 2. § (1) bekezdésében foglalt verseny tisztaságát, 
átláthatóságát és nyilvánosságát illetve a Kbt. 2. § (2) bekezdésében foglalt esélyegyenlőség 
és egyenlő bánásmód alapelvét. 
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Mindezekre figyelemmel kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a termékminták csatolására vonatkozó 
követelményt vizsgálja felül és módosítsa az ajánlati felhívás V.) rész 34) pontját akként, hogy 
a megajánlott termékek műszaki jellemzőinek igazolására bekért termékminta okát és annak 
vizsgálatának pontos és egzakt rendszerét megjeleníti vagy törölje a mintabútorokra 
vonatkozó követelményét. Továbbiakban, amennyiben megtartja a mintabútorokra vonatkozó 
követelését akkor egy típusú termékből csak egy mintát kérjen be ajánlattevőktől. 
 

 
1. Ajánlatkérő álláspontja az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatban:  
 

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

 


