
Pécsi Törvényszék  

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bérelt épületében irodai bútorbeszerzés és tárgyalók 

kialakítása 

9. számú kiegészítő tájékoztatás 
 

9. sz. kiegészítő tájékoztatás 

 
1. kérdés:  

 
A közbeszerzési dokumentumokban nincsen szabályozva a benyújtandó mintabútorok 
értékelésének, bírálatának a folyamata. 
Jelenleg nem ismert, milyen paraméterek esetén minősítik alkalmatlannak a megajánlott 
terméket, mi alapján bírálják, adott esetben mi alapján rangsorolják, értékelik, stb. 
Kérjük megadni a bútorok esetén az objektív minősítési szempontrendszert, bírálat 
folyamatát. 

 

1. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre került az 1. sz. ajánlattételi felhívás módosításban. 
 
 
2. kérdés:  

 
Kérjük megadni, hogy a mintákat milyen körülmények között kell elhelyezni. Össze kell-e 
szerelni, vagy becsomagolva, Ajánlattevők külön-külön helyiségben helyezik-e el – biztosítva 
azt hogy nem férhet hozzá az Ajánlatkérőn kívül más. Lepecsételik-e az Ajánlattevő 
képviseletében a helyiségeket? Épületen belül emeletre kell-e felhordani? Szükséges felirattal 
ellátni a mintákat? Ha igen, mi legyen a feliraton? 

 

2. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre került az 1. sz. ajánlattételi felhívás módosításban. 
 
 
3. kérdés:  

 
Az ajánlati dokumentáció IV. részében, az Ajánlatok bontása és értékelése fejezet alatt nincs 
részletezve a mintabútorok bontása és értékelése. 
Kérjük pótolni. 

 

3. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre került az 1. sz. ajánlattételi felhívás módosításban. 
 
 
4. kérdés:  

 
Minták (és az összes tétel esetén) kérjük megadni az egyenértékűvé minősítés feltételeit, 
milyen minimum paramétereknek kell megfelelnie az esetlegesen más típusú, de egyenértékű 
terméknek. Pl. méret eltérés megengedett +-10%-al? 

 

4. válasz:  
 

Kizárólag méreteltérés engedélyezett. 
 
 
5. kérdés:  

 
Az ajánlati dokumentáció 9. oldalán mintaként megadott tartalomjegyzékben Pénzintézetekről 
szóló nyilatkozatot, illetve a 20. oldalon lévő, 8. nyilatkozatminta szövegezése szerint banktól 
származó nyilatkozatot kérnek becsatolni. Az ajánlati felhívásban és az egyéb 
dokumentumokban azonban nincs arra utaló gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény, 
hogy milyen banki igazolást kellene az ajánlatban benyújtani. 
Kérjük az ellentmondás feloldását. 
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5. válasz:  
 

Az ajánlattételi dokumentáció részeként rendelkezésre bocsájtott 8. sz melléklet (Nyilatkozat 
pénzintézetekről) módosításra került az 1. sz. ajánlattételi felhívás módosításban. 

 
 
6. kérdés:  

 
Az ajánlati dokumentáció 10. oldalán mintaként megadott tartalomjegyzékben szakemberekre 
vonatkozó dokumentumokat kérnek becsatolni. Az ajánlati felhívásban és az egyéb 
dokumentumokban azonban nincs arra utaló műszaki alkalmassági követelmény, hogy milyen 
szakemberre vonatkozóan kell a dokumentumokat benyújtani. 
Kérjük az ellentmondás feloldását. 

 

6. válasz:  
 

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. 

 
 
7. kérdés:  

 
Az Ajánlati Felhívás v) 13) pontjában szakemberekre vonatkozóan kérnek nyilatkozatot. Az 
ajánlati felhívásban és az egyéb dokumentumokban azonban nincs arra utaló műszaki 
alkalmassági követelmény, hogy milyen szakemberre vonatkozóan kell a dokumentumokat 
benyújtani. 
Kérjük az ellentmondás feloldását. 
 

7. válasz:  
 

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. 

 
 
8. kérdés:  

 
Az ajánlati dokumentáció 10. oldalán mintaként megadott tartalomjegyzékben Tanúsítványt 
kérnek becsatolni, mely igazolja az áruk megfelelőségét. Az ajánlati felhívásban és az egyéb 
dokumentumokban azonban nincs kifejtve, hogy pontosan mely termékekre, és milyen 
követelményrendszer, szabvány szerint, ill. mely tanúsító szervezet által kiállított Tanúsítványt 
kérik. 
Kérjük kifejteni bővebben, hogy pontosan milyen tanúsítvány szükséges. 

 

8. 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. 

 
 
9. kérdés:  
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Az Ajánlati Felhívás v) 34) pontjában mintabútorok benyújtását kérik, melyek nem tartoznak 
bele a szerződéses mennyiségbe. 
Ezeket a mintabútorokat Ajánlatkérő megvásárolja, vagy az eredményhirdetést követően 
visszaadja az Ajánlattevőknek? 

 

9. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre került az 1. sz. ajánlattételi felhívás módosításban. 
 
 
10. kérdés:  

 
Az 1-2 tárgyalóban elhelyezendő 5. jelű Ügyvédi-ügyészi asztalnál a megadott lábrést takaró 
panel mérete jelentősen kisebb (114.4 cm), mint az asztal szélessége (160 cm). Valóban az 
előírt méretű takarópanelt kérik? 

 

10. válasz: 
 

160 cm esetén levonandó a két láb szélessége 3,6+1,8=5,4 (154,6 cm) A panelt a lábak és 
tetőlap fogják közre. 

 
 
11. kérdés:  

 
A tárgyalókba kerülő dobogók éleire szükséges valamilyen élvédő elhelyezése? Ha igen, kérjük 
megadni az anyagát, színét, rögzítési módját és a méretét, mennyiségét. 

 

11. válasz:  
 

Igen, szükséges élvédő elhelyezése, a kért paraméterek: 
szegély : törekedve a legvékonyabb kivitelre 
anyaga: aluminium vagy műanyag 
színe: tölgy felé hajló , beige , homok  
felhelyezése: beépíthető vagy élre ragasztva  
mérete: 2,2x2,2 cm 

 
 
12. kérdés:  

 
Az 1-2 és 3-4-5 tárgyalóban a rajzokon nincs feltüntetve 12. és 13. sorszámú gipszkarton 
anyagú falburkolati panel. Ezeket is szükséges szállítani? Ha igen, kérjük a rajzon feltüntetni a 
helyét. 

 

12. válasz:  
 
Az 1-2 tárgyaló terem esetében a kiírt rajzon lemaradt a széle. 

 
12-es sorszámú elem: meglévő falrész fehérre festett 
13-as sorszámú elem: laminált elem 
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3-4-5 tárgyalóterem: 
A dokumentációban hibásan került feltöltésre a kép, azonban a méret helyesen lett megadva.  
 
A helyes képek: 
 
3-4—5 tárgyaló Bírói pulpitus hátfal: 
 
12-es és 13-as sorszámú fehérre festett gipszkarton elem. 
A gipszkarton elemeket a falburkolat részeként kell meghatározni a műszaki leírásban 
leírtaknak és az elemjegyzéknek megfelelően. 
 

 
 
 
3-4-5 tárgyalaló Oldalfal burkolat: 
 



Pécsi Törvényszék  

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bérelt épületében irodai bútorbeszerzés és tárgyalók 

kialakítása 

9. számú kiegészítő tájékoztatás 

 
 

 

 
13. kérdés:  

 
Az 1-2 tárgyalóban a 31. jelű falpanelből a rajzokon 4 darab van, a leírás szerint viszont 6 db. 
Mennyit kell árazni? 

 

13. válasz:  
A leírás szerinti 6 db  a megfelelő mennyiség, a rajzon nem látszik a kétoldali képen. A méretek 
megadásra kerültek a műszaki leírásban: 
 

magasság: 108 cm /minden elemnél 
   mélység: 10 cm/minden elemnél 
   szélessége: 200 cm, 209 cm, 228 cm, 68 cm 177 cm és 173 cm. 

 
 
14. kérdés:  

 
A 3-4-5 tárgyalók oldalfali falburkolati paneljeinek sorszámozása nem egyezik a rajzon és a 
leírásban. Kérjük az ellentmondás feloldását. 

 

14. válasz: A dokumentációban hibás kép került feltöltésre, a helyes rajz: 
 

 

 
 
 
15. kérdés:  

 



Pécsi Törvényszék  

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bérelt épületében irodai bútorbeszerzés és tárgyalók 

kialakítása 

9. számú kiegészítő tájékoztatás 
A 25 tárgyalóban elhelyezendő 2 darab képnél Ajánlattevőnek csak a keretet kell szállítania 
egy meglévő képhez? 

 

15. válasz:  
 

A két darab álló kép nem része a közbeszerzésnek, nem szerepel az elemjegyzékben sem. 
 
 
16. kérdés:  

 
Mobil bútorok alapanyagánál több esetben 26 mm vastag alapanyagot írtak elő. A hazai 
bútorpiacon nem kapható 26 mm vastagságú lapanyag, hanem 25 mm vastagságú. Elfogadja 
ajánlatkérő a 25 mm vastag lapokat is? 

 

16. válasz:  
 

Igen, elfogadjuk a 25 mm vastag lapokat is. 
 
 
17. kérdés:  

 
A mobil bútorok leírásában minden alkatrész esetén nullfugás élzárást kérnek. A frontokon és 
asztaltetőkön valóban indokolt a növelt vízállósággal (is) rendelkező speciális élzárás, az 
egyéb alkatrészeken (pl. tetőlap polc, stb) azonban nem. Kérjük felülvizsgálni, hogy valóban 
minden alkatrészt a jóval drágább, nullfugás élzárással kell-e készíteni. 

 

17. válasz:  
 
Nem szükséges nullfugás elzárással elkészteni, 2 mm- vastag ABS élléc elegendő. 
 
 

18. kérdés:  

 
A konténereknél 4 féle anyagvastagsággal kérik elkészíteni a különböző alkatrészeket: 
- tetőlap: 26 mm 
- fenék, fiókelő: 18 mm 
- hátlap: 8 mm 
- fiók káva: 16 mm 
A kért Olasz alma alapanyagot 18 és 25 mm vastagságban gyártják a forgácslapgyárak. 
Elfogadja Ajánlatkérő a 18 mm vastag lapot a 16 mm és 8 mm helyett, illetve a 25 mm vastag 
lapot a 26 mm helyett? 

 

18. válasz:  
 

A konténerek alapkövetelménye a térben elhelyezhetőség, az olasz alma szín csak a külső 
látható elemekre vonatkozik. A fiókok belső része lehet eltérő színű (pl.fehér, fekete, fa színű 
stb.). A megadott méret elfogadható. 

 
 
19. kérdés:  

 
A B-35 térelválasztó polc a forgalmazó honlapja szerint élfóliás élzárással készül. A 
dokumentáció szerint ABS élzárással kérik (általános leírás szerint nullfugás kivitelben). Kérjük 
az ellentmondás feloldását. 

 

19. válasz:  
 

Mindkét elzárás elfogadható. 
 
20. kérdés:  

 
A sötétítő függöny black-out kell legyen? 
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20. válasz: 
 
A sötétítő függönynek nem szükséges black-out-nak lennie. 


