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Tárgy: válasz ajánlattevő kérdésére 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi 
út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítására eljárást megindító felhívást tett közzé, mely az 
Európai Unió hivatalos lapjában 2015. június 6. napján, 2015/S 108-195530 számon 
jelent meg. A felhívást módosító korrigendum, 2015. július 24. napján, 2015/S 141-
259200 számon került közzétételre az Európai Unió hivatalos lapjában. 

 

A közbeszerzési eljárás elnevezése: 

Adásvételi szerződés kötszerek beszerzésére 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a hivatkozott eljárással kapcsolatban 
a WOLF Orvosi Műszer Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 4.) 2016. január 4. napján kérdést 
intézett Ajánlatkérőhöz, a következő tartalommal: 

 

„1. Az eljárásról szóló összegzés alapján többek között a 13 / 31 / 37  részek 
tekintetében eredménytelen a Kbt. 76.§ (1) bek. c) pontja alapján, mivel ezen 
részek esetében a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat összege 
is meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
Az alábbi táblázatban összesítettük WOLF Kft érvényes ajánlatában szereplő nettó 
értékeket és a meghatározott Rendelkezésre álló fedezetet (nettó). Ebből látszik, hogy a 
nevezett részek esetében WOLF Kft ajánlata a kért határérték alatt van. 
 

Rész 
WOLF KFt ajánlatában szereplő 
nettó értékek 

Rendelkezésre álló fedezet 
(nettó) 

13. Összesen 1 620 516,0 Ft       2 751 694,0 Ft  

31. Összesen 1 083 286,6 Ft       1 402 149,0 Ft  

37. Összesen 3 575 000,0 Ft       3 914 568,0 Ft  

 
2. Wolf Kft.  98 – 108. közötti részekből azért lett kizárva, mert „a részek tekintetében 
ajánlattevő nem nyújtotta be a kért tanúsítványokat, az általa megjelölt tanúsítvány nem 
erre a termékre vonatkozott, melyet ajánlatkérő által bekért OFI hiteles fordítása hitelt 
érdemlően igazol, így ajánlatkérő nem tudott meggyőződni műszaki és szakmai 
alkalmasságáról, ennél fogva ajánlata a fenti részek tekintetében a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen..” 
 
Értelmezésünk szerint ajánlatkérő kért hivatalos fordítást, mely alapján a döntést 
meghozta.  
Amennyiben jól értelmezzük, Tisztelettel kérjük, hogy a hiteles fordításról másolatot 
legyenek szíves elküldeni kizárólag a Wolf Orvosi Műszer Kft. részére elektronikus 
formában. ” 
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Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy kérdését nem tudja előzetes 
vitarendezési kérelemként kezelni, tekintettel arra, hogy a Kbt. 79.§ (1) bek. 
a) pontjában meghatározott 3 munkanapon túl érkezett, azonban kérdéseire 
az alábbi válaszokat adja. 

1. 

Ajánlatkérő az eljárás 12., 13., 22., 23., 31., 37., 49., 53., 66., 67. részeinek eredménye 
tekintetében módosította az ajánlatok elbírálásáról készült összegezést, amely már 
megküldésre került valamennyi ajánlattevő részére. 

 

2. 

Ajánlattevő jól értelmezi, hogy Ajánlatkérő az Országos Fordítás és Fordításhitelesítő 
Irodától bekért hiteles fordítás alapján tudott meggyőződni ajánlattevő alkalmasságáról, 
ennél fogva ezen dokumentum a bírálati anyag részét képezi. 

A Kbt. 80. § (4) bekezdése arra ad lehetőséget, hogy az adott eljárásban részt vett 
ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően más 
gazdasági szereplő ajánlatának az üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. 
Ebből következően ezen kógens jogszabály nem ad arra lehetőséget, hogy 
ajánlattevő megtekinthesse, illetve betekinthessen bírálati anyagnak 
minősülő dokumentumba, melyet egyebekben ő maga is közvetlenül megszerezhet. 

Jelen tájékoztatáskérésre adott választ Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek 
egyidejűleg, azonos tartalommal - e-mail és telefax útján - megküldte. 

 

Budapest, 2016. január 5. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 ____________________ 

 dr. Czeglédi Eszter 

 közbeszerzési tanácsadó 

 Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !) 

VISSZAIGAZOLÁS  

 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház  

(8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.): 

Adásvételi szerződés kötszerek beszerzésére 

 

 

Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________ 
Ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti – 
ezen oldallal összesen három (3) számozott oldalból álló – ”Válasz ajánlattevő kérdésére” 
tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 

 

____________________, 2016. __________ __. 

 

 ____________________ 

 Ajánlattevő 
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