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Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás I. 

 

 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

 

A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint ajánlatkérő „1K méretű LCD monitorok 

beszerzése” tárgyban, a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) 

bekezdés alapján érkezett kérdésekre – figyelemmel arra, hogy a tájékoztatással ne sértse az ajánlattevők 

esélyegyenlőségét –az alábbiakban adja meg a válaszokat: 

 

1. Kérdés: 

 

A HungaroControl Zrt. 1K méretű, a légiforgalmi irányítás céljait szolgáló LCD monitor c. 

ajánlattételi felhívással kapcsolatba a következő kérdésre várjuk az ajánlatkérő kiegészítő 

tájékoztatását: 

Az ajánlattételi felhívás III.1.6) pontjában a következő szerepel: 

„Ajánlattevőnek az ajánlatában meghatározott időtartamig jótállást kell vállalnia, de legalább: 

21"-os 4:3 képarányú LCD monitorra 48 hónap. 

24" 16: 10 képarányú LCD monitorra 24 hónap jótállást.” 

 

Azonban a dokumentáció 22. pontja szerint 36 hónap a jótállás (nincs megosztva termékenként). 

„2) Többletgarancia időtartama (hónap), súlyszám: 30  

Amennyiben Ajánlattevő nem kíván a kötelező 36 hónapot meghaladó időtartamra jótállást vállalni, 

itt 0 (nulla) hónapot kell megajánlania. Ajánlatkérő 24 hónapon (a kötelezővel együtt tehát összesen 

60 hónapon) túli vállalásokat is elfogad, azonban azt a maximálisan adható ponton felüli 

többletponttal nem értékeli. Ajánlattevő csak egész hónapos megajánlást tehet, tört hónaposat nem.” 

 

Továbbá a Műszaki leírásban is legalább 3 év szerepel. 

 

Kérem szíves állásfoglalásukat a jótállás minimális elvárásáról. 

   

 

Válasz: 

 

Ajánlattevő módosítja az ajánlati felhívás III . 1 . 6) pontját (szerződést biztosító mellékkötelezettségek) 

az alábbiak szerint: 
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„Ajánlatkérő késedelmes teljesítés, valamint a teljesítés 

Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére kötbérfizetést ír elő, továbbá előírja jólteljesítési 

biztosíték alkalmazását is, és 

jótállás vállalását. 

Késedelmi kötbér: 

Mértéke az ellenszo lgáltatás nettó összegének 1 %-a naponta, maximálisan az ellenszolgáltatás nettó 

összegének 20 %-a; 

Meghiúsulási kötbér: 

Mértéke az ellenszolgá ltatás nettó összegének 20 %-a. 

Jótállás: 

Ajánlatte vőnek az ajánlatában meghatározott időtartamig jótállást kell vállalnia, de legalább: 

21"-os 4:3 képarányú LCD monitorra 36 hónap 

24" 16: 10 képarányú LCD monitorra 36 hónap jótállást. 

Jólteljesítési biztosíték: 

Ajánlatkérő a jótállás id őszak + 30 naptári nap időtartamra jólteljesítési biztosíték rendelkezésre 

bocsátását írja elő, melynek 

mértéke az ellenszolgáltatás nettó összegének 5 %-a. A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) 

bekezdés a) pontja szerinti 

módon bocsátható az ajánlatkérő rendelkezésére. 

A továbbiak a szerződéstervezetben.” 

 

 

A Közbeszerzési dokumentum 22. pont 2. alpontja – a felhívással összhangban - az alábbira módosul: 

 

„2. Többletgarancia időtartama (hónap), súlyszám: 30 

 
Amennyiben Ajánlattevő nem kíván a kötelező 36 hónapot meghaladó időtartamra jótállást vállalni, itt 

0 (nulla) hónapot kell megajánlania. Ajánlatkérő 24 hónapon (a kötelezővel együtt tehát összesen 60 

hónapon) túli vállalásokat is elfogad, azonban azt a maximálisan adható ponton felüli többletponttal 

nem értékeli. Ajánlattevő csak egész hónapos megajánlást tehet, tört hónaposat nem. A megajánlás 

mindkettő monitortípusra vonatkozik, ajánlattevő nem ajánlhat meg különböző időtartamokat az egyes 

típusok vonatkozásában.” 

 

 

2. Kérdés: 

 

A  Műszaki specifikációban meghatározott 24” monitor esetén kérjük megadni a mely 
referenciamodell  szolgált a kiküldütt műszaki specifikáció alapjául. 

 

Válasz: 

 

Nem volt referenciamodell, csak az elvárások lettek megadva. 

 

Ajánlatkérő módosítja a 24”-os monitorok műszaki leírását, sárgával kiemelve a módosított jellemzőket. 

 

 

 

Ajánlatkérő a módosított dokuemntumokat – a Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdéseivel összhangban – az eredeti 

dokumentumokkal megegyező helyen elérhetővé teszi. 
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Kérjük, hogy a fentiekben adott válaszokra az ajánlattétel során legyenek figyelemmel. 

 

 

dr. Magyar Szabolcs s.k. 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

az ajánlatkérő képviselője 


