
 

 

M&M COMPUTER                        
Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. 

7623 Pécs, Mártírok u. 42. 

Telefon: 72-516-516     Fax:72-516-529 
e-mail : info@mmcomputer.hu 

http://www.mmcomputer.hu 
 

Előzetes vitarendezés 
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 eljárás 2. részében a közös Ajánlattevők nevében ajánlatot nyújtott be az 
alábbiakban: 
 
 
2. A közbeszerzési eljárás meghatározása 
A Központi Ellátási Főigazgatóság közösségi eljárási rend szerinti keret-megállapodásos közbeszerzési 
eljárást folytatott le „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 
teljesítése - 2015”. Az eljárás alapján megkötött szerződés 2015. december 12. lépett hatályba. A Pécsi 
Tudományegyetem a 168/2004 (V.25.) Korm. rendelet alapján, mint kötelezett szervezet a tárgyi 
eljárásban a verseny újranyitását a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban 
Kbt.), Kbt. 110.§ (4) bekezdése b) pontja alapján folytatja le. 
 
3. Hivatkozás a keret-megállapodásos eljárásra 
Hirdetmény: TED 2015/S 095-172094 
Hirdetmény feladásának dátuma: 2015.04.14. 
Hirdetmény közzétételének dátuma: 2015.05.19. 
Hirdetmény tárgya:  
Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2015. 
Eredményhirdetés időpontja: 2015.11.10. 



 

Részteljesítés: 3. rész: Homogén I. kategória. 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – továbbiakban KEF - és szállító(k) által megkötött keret-
megállapodás(ok) azonosítója: KM0301-10NH-I15 
 
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya: Hálózati eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére. 
A Pécsi Tudományegyetem a közbeszerzést kimondottan a 3. rész: Homogén I. kategória (KM0301-
10NH-I15) keret-megállapodásból folytatja le. 
Ajánlatkérő a jelen eljárásban rész ajánlattételre lehetőséget biztosít. 
 
 
Teljes mennyiség: 
ajánlati rész:  
 
Mennyiség (darab)  Termék megnevezés      KEF cikkszám 
50        Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base WS-C2960+24TC-L 

 

II. FEJEZET MŰSZAKI LEÍRÁS  
 
AJÁNLATI RÉSZ  
 
Mennyiség (darab)  Termék megnevezés      KEF cikkszám 
50        Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base   WS-C2960+24TC-L 
 
Ajánlatkérő a fent megnevezett termékhez képest eltérő márkájú, de egyező műszaki tartalmú 
terméket is elfogad. Az egyenértékűséget a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (5) bekezdése 
alapján kell igazolni. Ahol ajánlatkérő a műszaki tartalom minimumfeltételeit adta meg, attól – 
ajánlatkérő számára – kedvezőbb műszaki tartalmat is elfogad, azonban – tekintettel arra, hogy a 
bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – a bírálat során azt plusz pontként nem 
tudja figyelembe venni. 

 

 

  



 

Társaságunk 2017. november 10.-én kapta meg a „Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés”-t, 

melyben Ajánlatkérő az alábbira szólította fel Társaságunkat: 

 

 

Fenti alapján Társaságunk 2017. november 10.-én kapott Hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés 

–ben foglaltak ellen előzetes vitarendezést nyújt be. 

  



 

Indoklás: 

Fenti műszaki leírásban Ajánlatkérő által fontosnak tartott, elvárt műszaki paraméterei tekintetében 

kizárólag ezen releváns adatok voltak meghatározva Ajánlatkérő részéről: 

„24 db 10/100 + 2T/SFP LAN Base”  

Tekintette arra az objektív tényre, hogy Ajánlatkérő semmi további, számára lényegesnek tartott 

műszaki adatot, paramétert nem tüntetett fel, így Ajánlatkérő célja olyan általános, kis teljesítményű 

switchek beszerzése volt, amelyek Ajánlatkérő által a műszaki leírásban megadott minimum műszaki 

paramétereknek megfelelnek.  

A Kbt. ide vonatkozó szabályai, rendelkezései, az ajánlati kötöttség fogalma, továbbá a Közbeszerzési 

Döntőbizottság ide vonatkozó döntései alapján Ajánlatkérőnek a hiánypótlási szakaszban, sem a 

műszaki dokumentáció módosításával, sem a hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kéréskor nem áll 

jogában új műszaki követelményeket, elvárásokat, „óhajokat” megjeleníteni, közölni Ajánlattevők 

részére. Ajánlatkérő csak a kiirt műszaki tartalomban megfogalmazott funkcionalitás szintjén 

vizsgálhatja az egyenértékűséget, új funkciókat és műszaki tartalmakat nem követelhet meg. 

Ajánlatkérő jelen cselekedetével a dokumentációban szereplő műszaki leírás műszaki paramétereit 

kívánja jogellenesen „kibővíteni”, mellyel megsérti az ajánlati kötöttség fogalmát. 

Ajánlatkérő általi közbeszerzési dokumentumok módosítása a Kbt. 55. § szerint kizárólag az 
ajánlattételi határidő lejártáig lehetséges.  
 

Felhívjuk Tisztelt Ajánlatkérő figyelmét, hogy műszaki paramétereket Ajánlatkérőnek csak az 

ajánlattételi határidő lejárta előtti időpontig van joga módosítani, utána már nem csak Ajánlattevők, 

hanem Ajánlatkérő számára is beáll a kiírt feltételekhez való ajánlati kötöttség. 

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. 

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

alapelveket, Ajánlatkérő magatartása Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott alapelvet sért. 

  



 

Jelen vitarendezéssel kapcsolatban felhívjuk Tisztelt Ajánlatkérő figyelmét  a Közbeszerzési Hatóság 

Közbeszerzési Döntőbizottságának D.562/17/2017. számú döntésének 4. pontjára. ( csatolt file 

melléklet)  

Ez kimondta a következőket: 

9. oldal: 
„A 4. kérelmi vonatkozásában megsértett jogszabályhelyként a Kbt. 69. § (2) bekezdését és a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontját jelölte meg. Indokolásként előadta, hogy az ajánlatkérő a 
módosított összegezés kapcsán indokolatlanul alkalmazta a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont 
szerinti érvénytelenségi okot, mivel az ajánlatkérő részéről vizsgált és az érvénytelenné 
nyilvánítás alapját képező műszaki jellemzők nem szerepeltek a műszaki dokumentációban” 
 
16. oldal: 
„36. A Döntőbizottság rögzíti, hogy közbeszerzés tárgyára vonatkozó adatokat az eljárást 
megindító felhívásban úgy kell megadnia az ajánlatkérőnek, hogy annak alapján a gazdasági 
szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárásban tudnak-e ajánlatot tenni. A műszaki előírásnak 
való megfelelés alapvető fontosságú az ajánlatok bírálata során annak a kérdésnek az 
eldöntésében, hogy az ajánlat érvényes-e vagy érvénytelen, illetve a szerződés teljesítése 
során a nyertes ajánlattevőnek többek között ennek megfelelően kell a szerződést teljesítenie. 
Az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során a maga által meghatározott műszaki előírások 
alapján kell eldöntenie, hogy az ajánlatok azoknak megfelelnek-e és amennyiben 
megfelelnek, meg kell állapítania az ajánlat érvényességét, ellenkező esetben az 
érvénytelenséget. A Döntőbizottság hangsúlyozza, hogy ajánlatkérő csak az általa konkrétan 
és egyértelműen meghatározott feltételeket kérheti számon az ajánlatkérőktől, amit az 
ajánlatkérő nem határoz meg egyértelműen, arra nem lehet érvénytelenséget alapítani.” 
 
 
17. oldal: 
„38. A Döntőbizottság megvizsgálta a felhívás M/2. pontját, valamint a műszaki leírásban 
meghatározott műszaki specifikációkat és azokat összevetette a kérelmező szakmai 
ajánlatában szereplő adatokkal. 
Az ajánlatkérő az M/2. műszaki és szakmai alkalmassági követelmény körében – többek 
között – arról rendelkezett, hogy az ajánlattevő által megajánlott gép paramétereinek legalább 
olyan mértékűnek kell lennie, mint a felhívás 4. pontjában meghatározott műszaki 
paraméterek.” 
 
„39. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő által a műszaki leírásban 
meghatározott paraméterek tekintetében egyértelműen megállapítható a két gép 
egyenértékűsége. Az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (2) bekezdését, valamint a 73. § (1) 
bekezdés d) pontját azzal, hogy a felhívásban és a dokumentációban meg nem határozott, nem 
rögzített műszaki jellemzők (gyárilag beépített webkamera, illetve bluetooth lehetőség) 
hiányára hivatkozással nyilvánította érvénytelenné a kérelmező ajánlatát a 2017. október 4-én 
kelt döntési javaslatban.” 
 
„40. A Döntőbizottság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a kérelmező 4. kérelmi 
eleme alapos.” 
 
  



 

A fentiekkel összhangban a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, 
hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.” 
 
A verseny tisztaságát, az esélyegyenlőséget, az átláthatóságot biztosítja a hiánypótlás Kbt. 71. § (3) 
bekezdés szerinti szabályozása. 
 
 
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. 

Pécs, 2017. november 13. 

Tisztelettel: 
        …...……………………………………….. 

Szappanos Gábor ügyvezető 
 


