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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
Tárgy: A Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás 
 
Az Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt 
közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjába 2016. december 30. napján került megküldésre, a felhívás a 2017/2 számú 
Közbeszerzési Értesítőben jelent meg 16465/2016 számon. (TED 2017/S 001-000179) 
 
„A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése belsőépítészeti munkáinak megvalósítása, egyedi és 
típus bútorok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során kérdések érkeztek be az érdeklődő gazdasági szereplő(k)től, amelyre az alábbi kiegészítő 
tájékoztatást adjuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § alapján. 
 

sorsz. kérdés ajánlatkérői válasz 

1. a közbeszerzési dokumentációban 
és a műszaki leírásban eltér a 
Stulwerk székek lábszerkezetére 
vonatkozó információ; műanyag 
vagy alu lábkereszttel legyen a 
szék? 
 

Az ülőbútorok fém és műanyag alkatrészei fekete színűre tervezettek. 
 
ü  1 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt 
ü  2 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt 
ü  3 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt 
ü  4 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt 
ü  5 szék lábszerkezete: fekete porszórt fém négylábú 
             (a vendégszék karfával tervezett) 
ü  8 szék lábszerkezete: fekete porszórt fém váz 
ü  9 szék lábszerkezete: fekete porszórt erősített fém váz 
ü10 szék lábszerkezete: fekete porszórt fém váz 
ü12 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt 
ü14 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt 
 

2. a gördíthető polcrendszerrel 
kapcsolatban szükség lenne az 
alábbi adatokra is a pontos 
ajánlatadáshoz: 
    * polcok mérete 

A gördülőszekrényes tárolórendszer méretét és elrendezését a B-01 és B-02 alaprajzok tartalmazzák.  
Típusa, felülete és ismertetése a műszaki leírásban. 
(A költségvetési kiírásba 4 db tétel került, amelyek az irattárak komplett berendezésére vonatkoznak.) 
 
A tervdokumentációból leolvasható műszaki paraméterek az alábbiak: 
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sorsz. kérdés ajánlatkérői válasz 

    * felülete 
    * polcszintek száma 
    * elvárt teherbírás polconként 

 
PB 03 Irattár berendezése: 
      Fix, fal mellett: 2 db x 300 x 3000 x 2150 mm/6 polc  Polc méretek: 300 x 1000 mm 
      Mobil, kétoldalas: 5 db x 600 x 3150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc Polc méretek: 600 x 1000 mm 
      Fix, fal mellett: 1 db x 300 x 9000 x 2150 mm/6 polc  Polc méretek: 300 x 1000 mm 
      Fix, fal mellett: 1 db x 300 x 8000 x 2150 mm/6 polc  Polc méretek: 300 x 1000 mm 
      Mobil, kétoldalas: 5 db x 600 x 8150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc Polc méretek: 600 x 1000 mm 
 
      Fémvázas pult: 1 db x 300 x 2700 x   720 mm 
 
PB 04 Irattár berendezése: 
      Fix, fal mellett: 2 db x 300 x 6000 x 2150 mm/6 polc  Polc méretek: 300 x 1000 mm (gépészeti strang 
mellett egyedi) 
      Mobil, kétoldalas: 12 db x 600 x 6150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc Polc méretek: 600 x 1000 mm 
 
PB 05 Irattár berendezése: 
      Fix, fal mellett:   2 db x 300 x 3000 x 2150 mm/6 polc  Polc méretek: 300 x 1000 mm 
      Mobil, kétoldalas:   5 db x 600 x 3150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc Polc méretek: 600 x 1000 mm 
 
      Fémvázas pult:   1 db x 300 x 1200 x   720 mm 
 
FÜ 13 Irattár berendezése: 
      Fix, fal mellett:   1 db x 300 x 3000 x 2150 mm/7 polc   Polc méretek: 300 x 1000 mm 
      Fix, fal mellett:   2 db x 300 x 5000 x 2150 mm/7 polc   Polc méretek: 300 x 1000 mm 
      Mobil, kétoldalas:   6 db x 600 x 5150 x 2150 mm/6 polc+fedőpolc Polc méretek: 600 x 1000 mm 
 
      Fémvázas pult:   1 db x 300 x 1200 x   720 mm 
 
Teherbírás: 
      120 kg / polc egyenletesen elosztva a 600 x 1000 mm-es polcokon 
        60 kg / irat fm (300 mm mélyen) 
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sorsz. kérdés ajánlatkérői válasz 

 
       A legfelső polcok nem terhelhetők tűzvédelmi és tartószerkezeti szempontok miatt! 
 

3. Az ajánlati dokumentáció 20/A.) 
Mintapéldányok kezelése 
pontjában előírják, hogy „ A 
mintapéldányokat ajánlattevőnek 
ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti 
felhívására kell saját költségén 
Ajánlatkérő 1055 Budapest, Szalay 
utca 16. szám alatti címére 
leszállítania.” 
A műszaki leírás szerinti alapanyag 
beszerezhetőségi határideje 4 hét. 
A gyártás előkészítés, gyártás kb. 
 5 munkanapot igényel. 
Ezért kérjük, hogy határozzák meg 
a minta szolgáltatás várható 
időpontjá, hogy arra 
felkészülhessünk. 

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti 5 munkanapos határidőt a törvény egyértelműen meghatározza, attól 
történő eltérést az ajánlattevők készletezettségére tekintettel nem áll módunkban jogszerűen biztosítani. 

4. Kérjük, hogy határozzák meg a 
mintabútoroknál a superfront 
színét. Milyen színben kérik a 
minták leszállítását. 

A mintabútorok legyártását a tervezett világos dió bútor színnel javaslom. 
(Pl. FUNDERMAX 0542 NUSS AUSZTRIA 1) 
 
Kérjük az ajánlattevőket – a mintabútorok mellett – mutassanak be további világos dió színmintákat a 
superfront felület színének kiválasztásához. 
 

 
Kelt: Budapest, 2017. év január hónap 23. napján. 
 
Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő nevében eljáró 

SBGK Ügyvédi Iroda bonyolító 
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