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4. sz. kiegészítő tájékoztatás 
 
1. kérdés:  
 

Ajánlati felhívás 34) pontjában mintadarabokat írt ki az ajánlatkérő. Hiánypótlás keretében 
pótolhatóak a mintadarabok? 

 
1. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre kerül, a módosításokat külön dokumentumban 
foglaltuk össze. 

 
2. kérdés:  
 

Kérdés Ajánlati felhívás 34) pontjában ajánlattevőnek szakmai ajánlatot köteles benyújtani. 
Mint tekint az ajánlatkérő szakmai ajánlatnak? A dokumentáció nem tér ki erre vonatkozóan. 

 
2. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre kerül, a módosításokat külön dokumentumban 
foglaltuk össze. 

 
3. kérdés:  
 

A kért mintadarabok: B-25, B-26, B-41 JELŰ szék ugyanaz a kivitelű, miért szükséges egy 
típusból 3 db-ot bemutatni? Elegendő egy típust bemutatni, elfogadja az ajánlatkérő? 

 
3. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre kerül, a módosításokat külön dokumentumban 
foglaltuk össze. 

 
4. kérdés:  
 

B-25 szék magassága 100 cm, míg a B-26  és B-41 jelű székek esetében a magasság: 85 cm. 
A kért szék típusnak megfelelő termékek magassági mérete: 100-104 cm között van. Kérjük 
az ellentmondás feloldását. 

 
4. válasz:  
 

A székeknél nem lett a szék konkrét típusa megadva, a két különböző magassági méret elvárt. 
Kisebb háttámlájú széknek kell lennie az ügyvédi széknek, illetve a B41-es Elnöki 
tárgyalószéknek, mint a bírói pulpitusnál lévő széknek. 

 
5. kérdés:  
 

A nyilatkozat mögé kell csatolni a pénzintézeti igazolások eredeti vagy hiteles másolati 
példányait. Kérjük pontosítani mit kér az ajánlatkérő a pénzintézeti nyilatkozatban megadni 
vagy az ellenmondást feloldani. 

 
5. válasz:  
 

Az ajánlattételi dokumentáció részeként rendelkezésre bocsájtott 8. sz melléklet (Nyilatkozat 
pénzintézetekről) módosításra került. 

 
6. kérdés:  
 

Az ajánlati dokumentáció- tartalomjegyzékben az alábbi szerepel: 
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Tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással 
egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak. 
A szakember képzettségét igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával 
eredeti példányban, továbbá a szakemberek végzettséget igazoló okiratok (bizonyítványok) 
egyszerű másolata és a szakemberek által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozatok 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva 
Kérjük a fenti pontokat pontosítani vagy az ellenmondást feloldani. 

 
6. válasz:  
 

A Tanúsítványok benyújtása csak abban az esetben benyújtandó, amennyiben Ajánlattevő 
azzal kívánja igazolni a leírásoknak vagy szabványoknak való megfelelőséget, egyéb esetben 
az Ajánlattevő nyilatkozata is elégséges a megfelelőségről, melyről külön mintadokumentumot 
bocsájtunk rendelkezésre. Amennyiben az adott közbeszerzés külön ilyen tanúsítvány 
benyújtását nem írta elő, úgy ezek benyújtása nem releváns. 
 
Az Ajánlattételi Felhívásban leírt bizonyos feltételeknek a Kbt. szerint. alvállalkozók, vagy 
erőforrást nyújtó szervezetek bevonásával is megfelelhet az ajánlattevő. Ennek érdekében 
szakemberek bevonására is lehetőség van, Ajánlatkérő ezért bocsájtotta rendelkezésre a 
nevezett mintadokumentumokat. Amennyiben Ajánlattevő külső szakember bevonása nélkül is 
meg tud felelni az Ajánlattételi Felhívásban leírt feltételeknek, úgy e dokumentumok 
benyújtása nem releváns. 

 
 

 
 
 

 


