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Tisztelt Ajánlattevő(k) ! 
 
A Kbt. 45. §-a az alábbiakat jegyzi: 
(1) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - az eljárást 
megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a 
dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi kiegészítő, értelmező tájékoztatás-kérés érkezett: 
1. kérdés:  
Az alábbi kérdést szeretnénk feltenni a Kistérségi Start mintaprogram – Közfelújítási program 
beszerzései (KÉ 5744/2013) ajánlati dokumentáció műszaki specifikációjának 3. részével 
kapcsolatban:  
Mercedes Benz Sprinter 413 CDI már nem gyártott típus, helyette 313, vagy 415 típus szállítható. 
Melyikre adhatunk árajánlatot? 
 
A Kbt. 45. §-a vonatkozóan az alábbiakat írja elő: 
(2) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy 
nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési 
eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell 
megadni.  
Előzőek alapján jelen tájékoztatásom a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti határidőben az alábbiak 
szerint adom meg: 
1. válasz:   
Az Ajánlattételi Felhívás „B” jelű melléklete egyértelműen jelzi, hogy a beszerzendő szerkezet 
használt gépjármű, így a gyártás fennállása nem elvárt paraméter. A megajánlott termék 
vonatkozásában elvárás az Ajánlattételi Dokumentációban mintatermékként megjelölt eszközzel 
egyenértékű eszköz biztosítása, így a termékmegjelölés kizárólag iránymutatásként került 
meghatározásra. Felhívjuk azonban az Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség igazolása 
az Ajánlattevők feladata! 

 
Jelen kiegészítő értelmező tájékoztatás 1 azaz egy kérdést és 1 azaz egy választ tartalmaz. 
 
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét, valamint jelen tájékoztatásom átvételét e-mail formájában 
visszaigazolni szíveskedjenek, valamint az eljárás során mint az Ajánlattételi Dokumentáció részét 
képező információt az ajánlattétel során betartva figyelembe venni. 
 
Kelt: Fegyvernek, 2013. április hó 28. nap. 
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