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dr. Fekete Katalin

Feladó: drdagonyaa@t-email.hu

Küldve: 2017. október 19. 13:00

Címzett: dr. Miklósa Mónika

Tárgy: Képzéseket támogató óvodai eszközök beszerzése az Oktatási Hivatal 

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú kiemelt projektje keretében

Tisztelt Dr. Miklósa Mónika! 
 
 
A HOR Zrt. állandó, megbízott jogi képviselőjeként eljárva az alábbiakról tájékoztatom. 
  
Az Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) mint ajánlatkérő a „Képzéseket támogató óvodai 
eszközök beszerzése az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-201500001 azonosító számú kiemelt projektje 
keretében” elnevezésű a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) alapján összefoglaló tájékoztatás 
közzétételét követően indult eljárásban 2017. október 19. napján hiánypótlási felhívást és felvilágosítás 
kérést intézett a HOR Zrt. Ajánlattevőhöz. A hiánypótlást és felvilágosítást 2017. október 20. napján 
09:30 óráig kell teljesíteni a lebonyolító székhelyére (cím: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.)! 
  
Mindez azt jelenti, hogy a hiánypótlás teljesítésére nincs egészen 24 óra és ebben benne van a normál esetben 
nem munkaidőnek számító időszak is (16 óra és 8 óra között). 
Ajánlatkérőnek a hiánypótlás elkészítéséhez olyan határidőt kell meghatároznia, hogy - annak terjedelméhez 
képest – elegendő idő álljon rendelkezésére ajánlattevőnek a hiányok pótlására! Ezt a Közbeszerzési 
Döntőbizottság több határozatában is levezette! 
Jelen esetben alappal feltételezhetjük, az Önök által megadott 24 órás hiánypótlásra adott 
határidő (csak munkaidőt számítva 8 óra!) jogszabálysértő! 
  
Kérjük, szíveskedjen megfontolni a hiánypótlási felhívás visszavonását és új felhívás 
kibocsátását, valamint ezzel egyidejűleg a határidő meghosszabbítását!   
   
A fentieken túlmenően megjegyezzük, hogy Ajánlatkérő a 1. a) pontban előírja, hogy az 1.-128. tételig nem 
olvasható a termékek azonosítója. Az 1.b) pontban pedig leírja azokat a tételeket ahol nem látja a 
címkefeliratokat. Tehát a többi /nem leírt sorszámú/ tételeken látja a címkefeliratot amelyeken viszont 
szerepelnek a termékek azonosítói /azonosítóként a termékeken gyártói kód, cikkszám szerepel. A két 
hivatkozott pontban olyan ellentmondás van, melyet a magyar nyelv szabályai szerint értelmezni másképpen 
nem lehet, érthetetlen miért kéri ajánlatkérő újra ezekre a tételekre is az azonosító elküldését. 
  
Amennyiben a jogsértő ajánlatkérői eljárási cselekmények nem kerülnek reparálásra, 
ajánlattevő előzetes vitarendezési eljárást kezdeményez, illetve a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz fordul!  
  

 
Üdvözlettel: 

Dagonya András 
ügyvéd 
felelős akkreditált közbeszerzési szakértő 
európai uniós szakjogász 
1137 Budapest XIII. kerület Újpesti rakpart 7. VI. emelet 34. 
Telefon: (+36) 30 431 93 03 
E-mail: drdagonyaa@t-email.hu 
Honlap: www.drdagonya.hu 
 
A fenti üzenet és annak valamennyi melléklete bizalmas információkat tartalmaz, amelyek az Ügyvédi Iroda 
kizárólagos tulajdonát képezik, emiatt ezek védettnek minősülnek, illetve közlésük tiltott. Amennyiben nem Ön a 
címzett, kérjük, hogy telefonon vagy e-mail útján értesítse a feladót, és rendszeréből törölje a jelen üzenetet és 
annak valamennyi mellékletét. Amennyiben nem Ön a címzett, az üzenet másolása, sokszorosítása, terjesztése 
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és/vagy harmadik személyekkel való megosztása tilos. Ezen tilalmak megszegése minden esetben jogi 
következményeket von maga után. 
 
This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information. If you are not the 
intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this 
e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
The breach of these prohibitions results in legal proceedings. 

  


