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Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. 
Szolnok 
Szolnok, Szapáry u. 6. 
5000 

 
Iktatószám: A-564/2013. 

 
 
Tárgy:  Előzetes vitarendezési kérelemre válasz az Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-
5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Informatikai-, és egyéb eszközök 
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban. 
 

 
Tisztelt Kérelmező! 

 
 
 
Az Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú 
projekt keretén belül „Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás II. 
részajánlattételi lehetőséggel kapcsolatban 2013. június 20-án előzetes vitarendezési kérelem érkezett 
a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (továbbiakban, mint Kérelmező), az 1. számú 
mellékletként csatolt tartalommal. 
 
Ajánlatkérő a Kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében szereplő észrevételeknek részben helyt ad 
az alábbiak szerint: 
 
Freedom-Tech Informatika Kft.  
1.) Ajánlatkérő a hivatkozott HP 8300 Elite számítógép vonatkozásában az ajánlati dokumentáció 
„műszaki specifikáció” vonatkozó részében az alábbiakat írta elő: 
„az egyenértékűség minimum követelményei: 
min. 500 GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, min.4 GB PC3-10600(dl ch), Win8 Pro 64 downgrade to 
Win7 Pro 64, 3-3-3 Wty –„  
Ajánlatkérő a hivatkozott számítógép vonatkozásában megadta az egyenértékűség minimum 
követelményeit, azaz közölte ajánlattevőkkel, hogy mely kritériumoknak kell teljesülnie ahhoz, hogy 
ajánlatkérő a megadott terméket egyenértékűnek tekintse. A Freedom-Tech Informatika Kft. 
benyújtott ajánlatának fent megnevezett tétele megfelel az előírt  minimum követelményeknek, ezentúl 
ajánlatkérő nem vizsgálja és nem is vizsgálhatja az egyéb paramétereket. Ajánlatkérő álláspontját az is 
alátámasztja, hogy maga a Kérelmező sem adott meg egyéb paramétert benyújtott ajánlatában - a 
megajánlott saját termékű eszközénél - az egyenértékűség minimum követelményein kívül.  
 
2.) Ajánlatkérő a hivatkozott HP 600B számítógép vonatkozásában az ajánlati dokumentáció „műszaki 
specifikáció” vonatkozó részében az alábbiakat írta elő: 
 „az egyenértékűség minimum követelményei: 
- CPU: Intel Pentium G645T 2.5 GHz 
- RAM: min: 2 GB DDR3- 1600 Mhz 
- GraphicsController: Intel HD GraphicsDynamic Video MemoryTechnology 5.0 
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- HDD: min:500 GB 7200rpm  SATA, 
- ODD: DVD+/-RW 
- Operációs rendszer: Windows 7 Pro 64 bit” 
Ajánlatkérő a hivatkozott számítógép vonatkozásában megadta az egyenértékűség minimum 
követelményeit, azaz közölte ajánlattevőkkel, hogy mely kritériumoknak kell teljesülnie ahhoz, hogy 
ajánlatkérő a megadott terméket egyenértékűnek tekintse. A Freedom-Tech Informatika Kft. 
benyújtott ajánlatának fent megnevezett tétele megfelel az előírt  minimum követelményeknek, ezentúl 
ajánlatkérő nem vizsgálja és nem is vizsgálhatja az egyéb paramétereket. Ajánlatkérő álláspontját az is 
alátámasztja, hogy maga a Kérelmező sem adott meg egyéb paramétert benyújtott ajánlatában - a 
megajánlott saját termékű eszközénél - az egyenértékűség minimum követelményein kívül.  
 
3.) Ajánlatkérő a hivatkozott hordozható számítógépek esetében az elvárt fizikai paraméterek (méret, 
súly) tekintetében az ajánlati dokumentáció „műszaki specifikáció” vonatkozó részében az alábbiakat 
írta elő: 
 „… 
- Méretek: min: 367.9 x 243 x 27.1 ~ 33mm (14.4" x 9.5" x 1.06" ~ 1.29") 2.3kg (5.07lbs)” 
A fentiek alapján látható, hogy ajánlatkérő az egyenértékűség minimum követelményeiként a fizikai 
paraméterek esetében (méret, súly) a minimálisan elvárt méret, illetve súly paramétereket adta meg, 
tehát olyan ajánlatot, amely a minimum követelményeknél magasabb értéket tartalmaz, megfelelőnek 
kell tekinteni, hiszen ajánlatkérő nem a felső, magasabb maximális értéket korlátozta le. 
 
Ajánlatkérő álláspontja szerint a Freedom-Tech Informatika Kft. ajánlata a II. részajánlati kör 
tekintetében megfelel Ajánlatkérő által előírt minimum követelményeknek, az ajánlata érvényes, ezért 
ajánlatkérő az elkészített és az ajánlattevők részére megküldött összegezés Freedom-Tech 
Informatika Kft.-re vonatkozó megállapításán nem kíván változtatni. 
 
SysInfo Kft.  
 
Ajánlatkérő álláspontja az 1.), 3.) 4.) észrevételek tekintetében megegyezik a Freedom-Tech 
Informatika Kft. ajánlatának azonos tartalmú észrevételekre tett megállapításokkal, tehát ezen pontok 
tekintetében ajánlatkérő Kérelmező álláspontjának nem ad helyt. 
 
2.) Ajánlatkérő a HP 8300 Elite számítógép vonatkozásában az ajánlati dokumentáció „műszaki 
specifikáció” vonatkozó részében az alábbiakat írta elő: 
 „az egyenértékűség minimum követelményei: 
min. 500 GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, min.4 GB PC3-10600(dl ch), Win8 Pro 64 downgrade to 
Win7 Pro 64, 3-3-3 Wty –„  
Ajánlatkérő a fenti számítógép vonatkozásában valóban 3 év teljeskörű garanciát írt elő (3-3-3 Wty). 
A SysInfo Kft. benyújtott ajánlatának 52. oldalán a 2. értékelési szempont tekintetében 24 hónap 
teljeskörű jótállást vállalt. 
Megállapítható az is, hogy ajánlattevő ajánlatában ettől eltérő jótállási idő vállalás nem szerepel, 
vagyis Kérelmező e pont tekintetében tett észrevétele megalapozott. 
 
 
5.) Ajánlatkérő Epson EB-S11 hordozható projektor tekintetében az ajánlati dokumentáció „műszaki 
specifikáció” vonatkozó részében az alábbiakat írta elő: 
 „az egyenértékűség minimum követelményei: 
- Vetítési arány 1,45 - 1,96:1 
… 
- Vetítési méret legalább:30 hüvelyk - 350 hüvelyk” 
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Ajánlattevő által megajánlott BenQ MS505H DLP-technológiás készülék a fenti minimum 
követelményeknek valóban nem felel meg. Kérelmező e pont tekintetében tett észrevétele 
megalapozott. 
 
Ajánlatkérő megállapítása szerint a SysInfo Kft. ajánlata a II. részajánlati kör tekintetében valóban 
nem felel meg Ajánlatkérő által előírt minimum követelményeknek, ezért ajánlatát a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő az elkészített és az ajánlattevők 
részére megküldött összegezés SysInfo Kft.-re vonatkozó megállapításán változtat a 2. számú 
melléklet szerint. 
 
 
Ajánlatkérő az eljárás nyertesének továbbra is az összegezésben megjelölt Freedom-Tech 
Informatika Kft. -t tekinti, a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a Karakter 
Számítástechnikai, Elektronikai Kft.-t hirdeti ki. 
 
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét! 
 
 
Szolnok, 2013. június 24. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
                                             Tóth Róbert 
                             hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 


