
Tisztelt Gazdasági szereplő!  

 

Alulírott Rutkai Ágnes, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány képviseletében, az ajánlatkérő által „MRSZA 

Országos Közfoglalkoztatási Program 2016/2017 - munkaruházat/védőeszköz (1.rész) és munkaeszköz (2.rész) 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi 3. számú kiegészítő tájékoztatást adom.  

Ajánlattevő az alábbi kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi válaszokat adja: 

1 1.részajánlati kör: pulóver – nincs meghatározva a szín. 

Kérjük a pulóver színét meghatározni! 

Zöld 
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2. rész: 164db Ütvefúrógép kofferben fúrószárakkal 

min. 500W. 

Kérdés: A gyártók a fafúrókat csak egész méretekben 

gyártják, tizedes  méreteket nem találhatók a gyártók 

programjaiban. Ajánlatkérő elfogadja –e a fa fúró csak 

3,4,5,6,7,8 mm méretű megajánlását? 

Ajánlatkérő elfogadja a 2. rész: 164db Ütvefúrógép 

kofferben fúrószárakkal min. 500W 

vonatkozásában, a fa fúró 3,4,5,6,7,8 mm méretű 

megajánlását. 
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Munkavédelmi kabát ("Kabát") esetében termékeink 

minden paraméterben megegyeznek a specifikációval, 

azonban a 2 db felvarrt, megerősített mellzseb az 

általunk importált termék esetén nem tépőzárral, hanem 

gombolással záródik. Kérdés: Ajánlatkérő ragaszkodik-

e a tépőzáras megoldáshoz? 

Ajánlatkérő elfogadja a kabát vonatkozásában a mellzseb 

gombos zárását, nem ragaszkodik a tépőzáras 

megoldáshoz. 
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Munkavédelmi nadrág ("Nadrág") esetében termékünk 

minden paraméterében megegyezik a specifikációval, 

azonban a nem gombos, hanem cipzáras kivitelű. Ez 

német beszállítónk tesztjei szerint egyszerűbb és 

tartósabb megoldás. Kérdés: Ajánlatkérő ragaszkodik-e a 

gombos slicchez? 

Ajánlatkérő elfogadja a nadrág vonatkozásában a cipzáras 

kivitelt, nem ragaszkodik a gombos slicchez. 
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Konyhai/takarító nadrág esetében termékünk minden 

paraméterében megegyezik a specifikációval, azonban a 

derekán nem található gumírozás. Kérdés: Ajánlatkérő 

hajlandó-e eltekinteni a gumírozástól, illetve lehetőséget 

biztosít-e azt egyéb, egyenértékű megoldással (pl. 

elasztikus öv) kiváltani? 

Ajánlatkérő nem fogadja el a konyhai/takarító a nadrág 

vonatkozásában a specifikációtól való eltérést. (a nadrág 

derekának gumírozás helyett nem fogadja el az elasztikus 

övet.) 
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A klumpa termék esetében egészségesebb és modernebb 

viselet a mikroszálas lélegző anyagú felsőrész, illetve 

biztonságosabb a gumírozott rugalmas, a sarok alakját 

és méreteit követő sarokpánt alkalmazása. Kérdés: 

amennyiben minden egyéb sztenderdnek és megkövetelt 

paraméternek megfelel a termék, úgy Ajánlatkérő 

hajlandó-e a fenti műszaki tartalmú terméket elfogadni? 

Ajánlatkérő elfogadja el a klumpa vonatkozásában a 

specifikációtól való alábbi eltérést, amennyiben a termék 

minden egyéb megkövetelt sztenderdnek ls paraméternek 

megfelel: mikroszálas lélegző anyagú felsőrész, illetve 

gumírozott rugalmas, a sarok alakját és méreteit követő 

sarokpánt. 
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Kérdeznénk:  a „rejtett ollós zseb és a belső hurokkal 

ellátott zseb” pontos meghatározását a  konyhai női felső 

(tunika) és a takarító köpeny női (tunika) munkaruha 

esetében. 

A belső hurokkal ellátott zseb: a ruha elülső egyik oldali 

zsebén belül rögzített gumírozott szalag és a végén 

elhelyezett műanyag húrok pl. kulcscsomó rögzítésére. 

A rejtett ollós zseb: a ruha elülső egyik oldali zsebének 

vonala mögött elhelyezett kisebb méretű alul zárt zseb 

melybe pl. olló vagy toll is tehető. 

Mellékelten csatolunk kép illusztrációt is. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (5) bekezdése alapján közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás 

iránt érdeklődésüket jelezték, valamint a 3. számú kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal 

megegyező helyen közvetlenül elektronikusan is elérhetővé teszi.  

 



 Az ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatás nem tette szükségessé az ajánlati felhívás, illetve a 

dokumentáció módosítását, és egyéb szempontból sem látja indokoltnak az ajánlattételi határidő módosítását. 

 

Kelt: Budapest, 2016. augusztus 30.  

 Tisztelettel,  

  

Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ajánlatkérő  
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