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Előzetes vitarendezés II. 

Az ajánlatkérő: 

neve Pécsi Tudományegyetem  

7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.  

Telefonszám: 06-72-536-000/20022  

Faxszám: 06-72-536-345  

Elektronikus levelezési cím: kozbeszerzes@pte.hu; szabo.tamas2@pte.hu 

A kérelmező neve, képviselője, székhely: 

Kérelmező neve: M&M COMPUTER Kft 

Címe:    7623 Pécs, Mártírok u. 42. 

Tel.:    (72) 516-516 

Fax:   (72) 516-529 

E-mail:   kozbeszerzes@mmcomputer.hu 

 

Az eljárás megnevezése: 

 A KERET-MEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS MÁSODIK RÉSZÉRE VONATKOZÓ, „PTE_127_2017 HÁLÓZATI 

ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM RÉSZÉRE” tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Társaságunk fenti eljárásban Előzetes vitarendezést kezdeményezett 2017. november 14.-én, melyre 

2017. november 16.-án választ kaptunk (Válasz előzetes vitarendezési kérelemre PTE_127_2017 

Hálózati eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére).  

 

Az előzetes vitarendezésre adott válasszal nem értünk egyet, sérelmesnek tartjuk, ezért 

ismételten előzetes vitarendezést kezdeményezünk most a válaszra!  

„Ajánlatkérő a Kérelmezőnek megküldött felvilágosítás kérést nem vonja vissza.” 

mailto:info@mmcomputer.hu


 

I.  

Ajánlatkérő a Vitarendezés-1-re adott válaszában indoklás nélkül elutasította kérelmünket, melyben  

azt kértük, a hiánypótlási felhívást -a benne foglaltak tartalom tekintetében  -  vonja vissza. 

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés –ben részletesen felsorolt 

tulajdonságok tekintetében tételesen kerüljön sor az Ajánlatkérői indoklásra és ne a „LAN Base” 

indoklással, tekintettel arra,  hogy a „LAN Base” nem szerepelt a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás 

kérésükben. 

 

II.  

Ajánlatkérő – állításával ellentétben – felvilágosítás kérés megküldésével és az előzetes 

vitarendezésünkre adott válaszával is bővíteni kívánta/kívánja a termék megnevezésében szereplő 

műszaki tartalmat! 

A termék megnevezésében szereplő „LAN Base” kifejezés mindösszesen egy csomag (fantázia) név, 

mely nem nevezhető egy konkrét funkciónak, funkcionalitásnak.  

„LAN Base+ kifejezés, mint funkcionalitás megkövetelése teljes mértékben jogsértő! 

 

Az eljárásra vonatkozó Kbt. a következőket mondja: 

48. § 

(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban köteles megadni a közbeszerzés 

tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást. 

(2) A műszaki leírás azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet különösen az ajánlattételhez 

szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt 

jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő 

által igényelt rendeltetésnek. 

(3) A műszaki leírás meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza 

meg. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2)-(6) pontjában foglaltak egyértelműen kötelezően 

megmondja, a műszaki leírást milyen módon kell előírni, megkövetelni. 

 
„ 46. §  

(2) A közbeszerzési műszaki leírást - az Európai Unió jogával összeegyeztethető kötelező műszaki 

szabályok sérelme nélkül - az ajánlatkérő választása szerint a következő módok valamelyikén kell 

meghatározni: 

a) teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával, ideértve a környezetvédelmi 

jellemzőket is, 

b) építési beruházási munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termék alkalmazása 

tekintetében az európai szabványokat, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, 

nemzetközi szabványokat, az európai szabványügyi szervezetek által létrehozott egyéb műszaki 



 

ajánlásokat átültető nemzeti szabványokra, vagy ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti 

műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással; vagy 

c) az a) pont szerinti követelmények alapján, az e követelményeknek való megfelelés vélelmét biztosító, 

a b) pontban meghatározottakra történő hivatkozással; vagy 

d) egyes jellemzők tekintetében a b) pontban meghatározottakra, más jellemzők tekintetében pedig az a) 

pontban meghatározott követelményekre történő hivatkozással. 

(3) A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki 

leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, 

amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 

védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 

folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy 

kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges 

a szerződés tárgyának (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés 

mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. 

(4) A (2) bekezdés a) pontjára való hivatkozás esetén a követelményeket úgy kell meghatározni, hogy 

ezek kellően pontosak legyenek ahhoz, hogy lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a szerződés 

tárgyának megállapítását, az ajánlatkérők számára pedig a szerződés odaítélését. Az említett pontra 

való hivatkozás esetén nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai 

szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy 

valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti 

szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális 

követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő 

eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás 

megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 

(5) A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajánlatkérő köteles a szabvány, műszaki engedély, műszaki 

előírások, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni. 

Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő 

építési beruházások, termékek vagy szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásnak, ha az 

ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa 

javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 

követelményeknek. 

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazásában megfelelő eszközök lehetnek különösen a Kbt. 60. §-ában 

említett bizonyítási eszközök. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel 

rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat is. 

  



 

 

III.  

Általunk beadott előzetes vitarendezési kérelemben megfogalmazott kérést (megküldött 

felvilágosítás kérés visszavonását) olyan az előző pontban vitatott „LAN Base” kifejezéssel utasította 

vissza,  

- mely kifejezéshez nem lettek teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények rendelve az 

ajánlati dokumentáció műszaki leírásában,  

- előzőleg nem lett tisztázva a „LAN Base” megléte (egyenértékűsége) a kérelmező M&M 

Computer Kft. ajánlatában,  

- „LAN Base” nem szerepelt a 2017. november 10.-én feltett Hiánypótlási felhívás és 

felvilágosítás kérés anyagban  

- Hiánypótlás keretében nem kérdezett rá Ajánlatkérő a „LAN Base” meglétére  

Kbt. 67. § (5) bekezdése: „Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi 

hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt.”  

 

Az előző I., II. és III. pontok ismeretében kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az általunk jelen esetben 

vitarendezett előzetes vitarendezésre adott válaszukat (Válasz előzetes vitarendezési kérelemre 

PTE_127_2017 Hálózati eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére dokumentum) 

vonják vissza és ismételten válaszolják meg vitarendezésünket törvényi keretek között, a verseny 

tisztaságát, esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosítva a gazdasági szereplők számára. 

Szem előtt tartva a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét. 

A „Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés” –ben foglaltak nem sérthetik az Kbt-ben foglalt 

alapelveket, Ajánlatkérő magatartása Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésben meghatározott alapelvet sért. 

A fentiekkel összhangban a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint  
 
„A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés megfeleljen az ajánlati, 

részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak..” 

 

  



 

További indoklásunkban tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy egyetértünk az előzetes 

vitarendezésünkre adott azon Ajánlatkérői állítással, hogy a „LAN Base” kifejezés egy szolgáltatás 

csomagot jelent. 

A CISCO eszközök hardvere és IOS operációs rendszere alapban lehetőséget biztosít a 

funkciónalitások széles körére. Sokkal többre esetleg, mint ami a felhasználó megkap a termék 

megvásárlásakor! A CISCO az eszközeinek „tudását” különböző szinten korlátozza szoftver „features”-

ekkel (más-más terméket piacra dobva). Ezek a más-más termékek különböző korlátozó csomagokat 

tartalmaznak, melyeket a termék megnevezésében is nevesít, különböztet meg! 

Pld:     

- Cisco Catalyst 2960 Sorozatú Switch LAN Base szoftverrel 

- Cisco Catalyst 2960 Sorozatú Switch LAN Lite szoftverrel 

 

Ciscoval szemben – amely az adott eszköz beépített alaptudáshoz képest korlátozó módon egy ú.n. „ 

csökkentett tudású” terméket is pozicionál a piacon „LAN  Lite megnevezéssel” -   viszon HP az 

eszközeinek hardver és operációs rendszerének tudását, funkcionalitását semmi módon nem 

korlátozza, nem gyárt és nem szállít  „ LAN Lite” tudású eszközöket, hanem  felhasználó megkapja 

adott eszköz teljes ,  maximális „tudását”.  

Tehát tekintve, hogy a  HP a beépített funkciók gyártói korlátozásával nem játszik, s nem pozícionál 

kereskedelmi-marketing megfontolásból két fajta tudást/ eszközt, így ezen objektív okból a HP nem is  

különböztet meg megnevezésükben különböző termékeket, a nincs is szükségük kiegészítő 

marketing elnevezések ( példának okáért  a CISCO által használt  LAN Base/ LAN Lite )  

használatára!  

 

Összefoglalva 

 A LAN Base vagy akár a LAN Lite marketing megnevezés önmagában nem képezheti az 

egyenértékűség vizsgálatának alapját. A LAN Base vagy akár a LAN Lite kereskedelmi, 

marketing célú megnevezés, szerepe kizárólag a termék pozicionálása a piacon. 

 Egyenértékűség vizsgálatának alapján csak és kizárólag a műszaki leírásban elvárt, s ez 

alapján konkrét, egyértelműen megjelenített, nevesített műszaki paraméterek, 

funkcionalitások jelenthetik, s nem az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlásokban vagy 

felvilágosítás nyújtásokban Ajánlatkérő által utólagosan megjelenített, „műszaki igények, 

adatok, paraméterek”! 



 

 A CISCO switch eszközöket „működtető” belső rendszerek ( pl LAN Base vagy LAN Lite)  

funkciójukat tekintve ugyanolyan szerepet töltenek be, mint a megajánlott HP switch 

eszközöket „működtető” belső rendszerek.  

 Ezen – gyártmányoktól független- switch eszközökhöz rendelt, szállított belső rendszerek 

adott terméktől elválaszthatatlanok, önálló termékként nem léteznek, önálló árral és gyártói 

cikkszámmal  sem rendelkeznek, így elválaszthatatlan részei adott gyártó switch eszközétől, 

így ezen rendszerek egyenértékűség szempontból történő vizsgálata csak és kizárólag az 

ajánlattételi dokumentációban (nem a felvilágosítás nyújtásban) megjelenített konkrét 

műszaki paraméterek, funkcionalitás elvárások alapján történhet meg Ajánlatkérő részéről.  

 

 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, fenti objektív tényeken alapuló részletes indoklásunk 

figyelembevételével a „A KERET-MEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁS MÁSODIK RÉSZÉRE VONATKOZÓ, 

„PTE_127_2017 HÁLÓZATI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM RÉSZÉRE” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban részünkre megküldött  „Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés”-t 

visszavonni szíveskedjenek, hogy az abban foglalt jogsértés megszűnjön, érvényesüljenek a Kbt. 

alapelvei, továbbá biztosított legyen a verseny tisztasága. 

 

Ismételten felhívjuk Ajánlatkérő figyelmét, hogy Ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejártát 

követően nincs joga megváltoztatni, kibővíteni a műszaki paramétereket, így csak azon objektív 

műszaki paraméterek meglétét követelheti és vizsgálhatja, amelyet fontosnak tartott, és a 

felhívásban és a dokumentációban is előírt. 

Pécs, 2017. november 21. 

 

Tisztelettel: 

        …...……………………………………….. 

Szappanos Gábor ügyvezető 

 




