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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

Ajánlatkérő: MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok (5000 Szolnok, Verseghy út 6-8.) 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „élelmiszerek beszerzése” 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második része szerinti, uniós 
értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás 
 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1.  6. Szárazáru, konzerv 
77. Fűszerpaprika csemege 1/1 0% áfás. 
Kérjük tájékoztassanak bennünket, ki 
forgalmazhat 0% áfás 
fűszerpaprikát Magyarországon. 

Ajánlatkérő őstermelői ÁFA kulcsot 

jelenített meg a leírásban 

tájékoztatásképpen, azonban ez 

természetesen nincs hatással ajánlattevő 

árképzésére, ugyanis az ÁFA mértéke a 

termékhez, és a gazdasági szerepelő 

típusához van kötve, amelyet az 

ajánlattevőnek a hatályos ÁFA törvény 

alapján kell megadnia. 

   

2.  6. Szárazáru, konzerv 
119. Pástétom pulyka 48g. Elfogadnak Tízórai 
ínyenc pástétom 48g kiszerelésű terméket? Ha 
nem, kérjük 
tájékoztassanak bennünket, ki forgalmaz ilyen 
terméket Magyarországon. 

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatában 

megfelelő módon, bármely megfelelő 

eszközzel bizonyítja, hogy az általa 

javasolt termék egyenértékű módon 

megfelel a közbeszerzési műszaki 

leírásban meghatározott követelménynek, 

abban az esetben Ajánlatkérő elfogadja a 

kérdéses terméket. 

3.  6. Szárazáru, konzerv 
121. Libamáj pástétom 48g. Elfogadnak 50g 
kiszerelésű terméket? Ha nem, kérjük 
tájékoztassanak 
bennünket, ki forgalmaz ilyen terméket 
Magyarországon. 

Ajánlatkérő teljes étlapja az előírt 

kiszerelési egységre van összeállítva, 

emiatt nem tudja elfogadni nagyobb 

kiszerelési egység megajánlását. 

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 

kizárólag korlátozott esetekben jelölhet 

meg gyártót vagy konkrét terméket a 

közbeszerzési dokumentumokban. Ez az 



 

   
2/5 

eset arra vonatkozik, ha ajánlatkérő 

egyéb módon nem képes meghatározni a 

beszerezni kívánt termék paramétereit. 

Ajánlatkérő jelen eljárás során kiadott 

terméklistájában tulajdonságával és 

funkcionális elvárásaival képes volt 

meghatározni a termékeket így nincs 

jogszerű lehetősége arra, hogy akár 

példálózó jelleggel is terméket vagy 

annak gyártóját, forgalmazóját 

megnevezze. 

4.  6. Szárazáru, konzerv 
122. Libamáj pástétom 110g. Elfogadnak 105 
gr kiszerelésű terméket? Ha nem, kérjük 
tájékoztassanak 
bennünket, ki forgalmaz ilyen terméket 
Magyarországon. 

Ajánlatkérő teljes étlapja az előírt 

kiszerelési egységre van összeállítva, 

emiatt nem tudja elfogadni nagyobb 

kiszerelési egység megajánlását. 

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 

kizárólag korlátozott esetekben jelölhet 

meg gyártót vagy konkrét terméket a 

közbeszerzési dokumentumokban. Ez az 

eset arra vonatkozik, ha ajánlatkérő 

egyéb módon nem képes meghatározni a 

beszerezni kívánt termék paramétereit. 

Ajánlatkérő jelen eljárás során kiadott 

terméklistájában tulajdonságával és 

funkcionális elvárásaival képes volt 

meghatározni a termékeket így nincs 

jogszerű lehetősége arra, hogy akár 

példálózó jelleggel is terméket vagy 

annak gyártóját, forgalmazóját 

megnevezze. 

5.  6. Szárazáru, konzerv 
163. Tojás 7% áfás. Kérjük tájékoztassanak 
bennünket, ki forgalmaz 7% áfás tojást 
Magyarországon. 

Ajánlatkérő korábbi kompenzációs 

őstermelői ÁFA kulcsot jelenített meg a 

leírásban tájékoztatásképpen, azonban ez 

természetesen nincs hatással ajánlattevő 

árképzésére, ugyanis az ÁFA mértéke a 

termékhez, és a gazdasági szerepelő 
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típusához van kötve, amelyet az 

ajánlattevőnek a hatályos ÁFA törvény 

alapján kell megadnia. 

6.  6. Szárazáru, konzerv 
175. Penne tészta zöldséges 1 kg. Elfogadnak 
5 kg vagy 500 gr kiszerelésű terméket? Ha 
nem, kérjük 
tájékoztassanak bennünket, ki forgalmaz ilyen 
terméket Magyarországon. 

Ajánlatkérő teljes étlapja az előírt 

kiszerelési egységre van összeállítva, 

emiatt nem tudja elfogadni sem a 

nagyobb, sem a kisebb kiszerelési egység 

megajánlását.  

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 

kizárólag korlátozott esetekben jelölhet 

meg gyártót vagy konkrét terméket a 

közbeszerzési dokumentumokban. Ez az 

eset arra vonatkozik, ha ajánlatkérő 

egyéb módon nem képes meghatározni a 

beszerezni kívánt termék paramétereit. 

Ajánlatkérő jelen eljárás során kiadott 

terméklistájában tulajdonságával és 

funkcionális elvárásaival képes volt 

meghatározni a termékeket így nincs 

jogszerű lehetősége arra, hogy akár 

példálózó jelleggel is terméket vagy 

annak gyártóját, forgalmazóját 

megnevezze. 

7.  6. Szárazáru, konzerv 
176. Teljes kiőrlésű szarvacska 1kg. 
Elfogadnak 400 gr kiszerelésű terméket? Ha 
nem, kérjük 
tájékoztassanak bennünket, ki forgalmaz ilyen 
terméket Magyarországon. 

Ajánlatkérő teljes étlapja az előírt 

kiszerelési egységre van összeállítva, 

valamint jelen termék esetében a 

nagyobb kiszerelés a hatékony 

pénzgazdálkodást segíti elő, emiatt nem 

tudja elfogadni a kisebb kiszerelési 

egység megajánlását. 

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 

kizárólag korlátozott esetekben jelölhet 

meg gyártót vagy konkrét terméket a 

közbeszerzési dokumentumokban. Ez az 

eset arra vonatkozik, ha ajánlatkérő 
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egyéb módon nem képes meghatározni a 

beszerezni kívánt termék paramétereit. 

Ajánlatkérő jelen eljárás során kiadott 

terméklistájában tulajdonságával és 

funkcionális elvárásaival képes volt 

meghatározni a termékeket így nincs 

jogszerű lehetősége arra, hogy akár 

példálózó jelleggel is terméket vagy 

annak gyártóját, forgalmazóját 

megnevezze. 

8.  6. Szárazáru, konzerv 
183. Durum tészta, orsó, penne, fodros kocka 
1 kg. Elfogadnak 500 gr kiszerelésű terméket? 
Ha nem, 
kérjük tájékoztassanak bennünket, ki 
forgalmaz ilyen terméket Magyarországon. 

Ajánlatkérő teljes étlapja az előírt 

kiszerelési egységre van összeállítva, 

valamint jelen termék esetében a 

nagyobb kiszerelés a hatékony 

pénzgazdálkodást segíti elő, emiatt nem 

tudja elfogadni a kisebb kiszerelési 

egység megajánlását. 

Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. 

rendelet 46. § (3) bekezdése alapján 

kizárólag korlátozott esetekben jelölhet 

meg gyártót vagy konkrét terméket a 

közbeszerzési dokumentumokban. Ez az 

eset arra vonatkozik, ha ajánlatkérő 

egyéb módon nem képes meghatározni a 

beszerezni kívánt termék paramétereit. 

Ajánlatkérő jelen eljárás során kiadott 

terméklistájában tulajdonságával és 

funkcionális elvárásaival képes volt 

meghatározni a termékeket így nincs 

jogszerű lehetősége arra, hogy akár 

példálózó jelleggel is terméket vagy 

annak gyártóját, forgalmazóját 

megnevezze. 
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II. 

Az ajánlattételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján: 

IGEN / NEM 

 

Budapest, 2017. július 14.  

 
 
 

Makranczi Ádám 
 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 


		2017-07-14T08:57:32+0200




