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ELŐZETES VITARENDEZÉSRE AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZ 

 

 

Eljárás megnevezése:  "Aláírópad beszerzése" (2017/S 140-

287244) 

 

Megküldve:  Valamennyi Érdeklődő Gazdasági Szereplő  

részére: 

  

 

 

 Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!  

 

A Magyar Posta Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) ajánlatkérő által meghirdetett,  

az "Aláírópad beszerzése” tárgyában indított a Kbt. II. rész szerinti tárgyalásos 

közbeszerzési eljárásban 2017. augusztus 21. napján elektronikus úton az alábbi tartalmú 

előzetes vitarendezési kérelem érkezett az Ajánlatkérőhöz: 

 

„Előzetes vitarendezési kérelemmel fordulunk Önhöz az alábbi témában. A szakmai ajánlat 

részeként benyújtandó műszaki megfelelőségről szóló táblázatban olvasható a következő 

előírás. 

„Rögzítés: gyárilag kialakított megoldást használva csavarral történő rögzítési lehetőség 

legyen biztosított” 

Álláspontunk szerint az eszköz rögzíthetőségét előírhatja a tisztelt Ajánlatkérő, de annak 

műszaki megoldását nem határozhatja meg. Véleményünk szerint az eszköz rögzítése több 

módszerrel is megvalósítható, ráadásul oly módon, hogy a felületet, amelyre a berendezést 

rögzítjük, nem roncsolja, szemben a csavarral történő rögzítéssel. Például ipari kivitelű, nagy 

szakítószilárdságú kétoldalú ragasztó, speciális tépőzárak, epoxy gyurmaragasztók vagy ipari 

ragasztó spray. 

Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy nyilatkozzon arról, hogy a csavaros rögzítésű megoldással 

egyenértékű vagy azt meghaladó alternatív megoldást elfogad-e, feloldva a kiírásban szereplő 

versenykorlátozó, jogsértő előírást.” 

 

 

Ajánlatkérő a Kbt.80. § (3) bekezdésben előírt határidőben az alábbi választ adja: 

 

Ajánlatkérő nem ért egyet az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakkal, amely 

szerint a kiírásban szereplő előírás versenykorlátozó, jogsértő előírás lenne, így az 

előzetes vitarendezési kérelmet elutasítja.  
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Indokolás: 

 

Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra, - mint egyéb Érdeklődő 

Gazdasági Szereplő által feltett kiegészítő tájékoztatás keretében felett kérdésre  - 2017. 

augusztus 22. napján megküldött kiegészítő tájékoztatás III. elnevezésű nyilatkozatában 

válaszolt, amely szerint az Ajánlatkérő az előírttal egyenértékű megoldást is elfogad, mely az 

aláírópad olyan rögzítését biztosítja, hogy az megfelelő szerszám nélkül csak roncsolással 

távolítható el a rögzítési felületről. 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 23. 

 

 

  Tisztelettel:  

Dr. Jobbágy Krisztina FAKSZ, 

       az Ajánlatkérő nevében 
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