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dr. Magyar Szabolcs 
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 Budapest, 2017. december 14. 

 

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II. 

 

 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

 

A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint ajánlatkérő „Informatikai alkatrészek 

beszerzése” tárgyban, a Kbt. Harmadik Része szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével indult 

nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1) bekezdés alapján érkezett kérdésekre – figyelemmel arra, hogy a 

tájékoztatással ne sértse az ajánlattevők esélyegyenlőségét – a Kbt. 114. § (6) bekezdésével összhangban 

az alábbiakban adja meg a válaszokat: 

 

1. Kérdés: 

 

 

 A „műszaki leírás és ártáblázat”-ban az Önök által referenciatermékként megjelölt SafeNet eToken 

5110 eszköz esetén azt specifikálták, hogy RSA 1024-bit / 2048-bit kezelésére alkalmas kell legyen az 

eszköz.  

A megjelölt 909-000451-001 cikkszámú eszköz csak RSA 2048-bit kezelésére alkalmas, mivel az RSA 

1024-bit egy elavult titkosítási algoritmus.  

A fentiekre tekintettel kérjük, szíveskedjenek tájékoztatást nyújtani arról, hogy elegendő-e RSA 2048-

bit követelménynek megfelelni? 

 

Válasz: 

 

Az integrált smart kártya alapú eszköz esetén Ajánlatkérő egyértelműsíti a kiírását azzal, hogy elegendő 

csupán a 2048 bites RSA kezelése, az 1024 bitre vonatkozó utalást törli a specifikációból.  

 
2. Kérdés: 

 
Kiegészítő tájékoztatás keretében megírni, hogy a következő megszűnt termékek helyett mely gyártó 

termékeit fogadják el vele egyenértékűnek: 

 

S26361-F3386-E4  

S26361-F2222-L293 

4XF0L68949 
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Válasz: 

 

Tiny vertical stand (4XF0L68949): 

Ajánlatkérő a gyártói képviselettel történt egyeztetés alapján valószínűsíti, hogy Ajánlatkérő téves 

információt kapott, a termék elérhető. Ajánlatkérő a termék tekintetében a specifikációt nem módosítja. 

 

Fujitsu DDR3 DIMM 8G 1600MHz (S26361-F3386-E4): 

Ajánlatkérő a gyártói képviselettől azt az információt kapta, hogy a memóriamodul csak 

szervízcsatornán át érhető el. Ezért Ajánlatkérő gyártóspecifikusnak és megfelelő helyettesítő 

terméknek fogadja el azt a memóriamodult is, amelyet más gyártó kifejezetten a specifikációban 

megjelölt géptípushoz ajánl, ilyen pl. a Kingston KCP316ND8/8. Ajánlatkérő a specifikációból az 

alapgép garanciájának megőrzésére vonatkozó kitételt kibővíti, mert más gyártó memóriamodulja nem 

veszi föl az alapgép garanciáját. 

 

NVIDIA Quadro M2000 4GB videokártya (S26361-F2222-L293): 

Ajánlatkérő a gyártói képviselettől azt az információt kapta, hogy a termék kifutó, elérhetősége kétséges. 

Elérhetetlensége esetén helyettesítő termékként elfogadható utódterméke a NVIDIA Quadro P2000 

5GB videokártya (S26361-F2222-L204). Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 

helyettesítő terméknek azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, mint a 

specifikációban szereplő paraméterek, jelen esetben NVidia Quadro sorozatú, az M2000-rel azonos 

vagy nagyobb teljesítményű, legalább 4 GB GDDR5 memóriával és négy digitális kimenettel 

rendelkező gyártóspecifikus kártya fogadható el. 

 

A helyettesítő termékek egyszerűbb megajánlása érdekében Ajánlatkérő a „informatikai-alkatreszek-

beszerzese-muszaki-leiras-es-artablazat.xlsx” táblázatban külön oszlopokat hozott létre a helyettesítő 

terméknek, cikkszámának és specifikációjának, ezeket a cellákat csak helyettesítő termék megajánlása 

esetén kell kitölteni. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a táblázatban csak a zöld hátterű 

cellákba szabad írni! 

 

A módosított táblázat a Közbeszerzési dokumentumok között elérhető. 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy a fentiekben adott válaszokra az ajánlattétel során legyenek figyelemmel. 

 

 

dr. Magyar Szabolcs s.k. 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

az ajánlatkérő képviselője 


