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1. kérdés: 

Benzinmotoros magassági ágnyeső esetén „zöld terület talajról történő karbantartására, 

elsősorban fák gazdaságos gondozására legalább 5 m magasságig” szöveg szerepel. 

Ezen termék esetén kérjük gyártó esetleg referenciatermék megadását!  

Válasz: Referenciatermék a Stihl HT-75 vagy azzal egyenértékű gép. 

 

2. kérdés: 

Megengedett-e a műszaki specifikációban leírtaktól eltérni?  

Válasz: Nem megengedett, kivétel ez alól jelen kiegészítő tájékoztatásban pontosításra 

kerülő paraméterek. 

 

 

3. kérdés: Olyan probléma merült fel benzinmotoros vontatható ágaprítógéppel kapcsolatban, 

hogy amennyiben közúti forgalomba szeretnék helyezni az aprítógépet, abban az esetben nincs 

olyan gép, ami ne haladná meg a kiírt 160 kg-os súlyhatárt és megfelelne a közúti forgalomba 

helyezés előírásainak. 

Válasz: A súlyhatár valóban nem megfelelő. Viszont a vontatmány tömege ne haladja meg 

a 750 kg-ot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is vontatható legyen. 

 

4.  kérdés 

A Kertészeti kisgépek műszaki specifikáció kiírásban az akkumulátoros magassági ágnyeső 

adatainál szerepel egy teljesítmény kritérium, ami 1kW. Az akkumulátoros gépeknél a gyártók 

nem adnak meg teljesítmény adatokat illetve ekkora teljesítményre egy maximum 4 kg-os gép 

nem képes. Esetleg egy elvárásnak megfelelő referencia gépet meg tudnának adni? 

Válasz: Ajánlatkérő módosítja és elfogadja, hogy a gép akkumulátor és töltő nélkül 

legfeljebb 5 kg tömegadattal rendelkezzen, mely paraméternek megfelelően a piacon 

rendelkezésre állnak professzionális használatra alkalmas gépek. 

Referencia gép pl. Stihl HTA85 vagy azzal egyenértékű gép. 

 

5. kérdés 

Tápoldatozó szivattyú: A berendezésnek alkalmasnak kell lenni a tápoldat adagoláshoz 

felszívó és adagoló öntözés esetén is. A törzsoldat részarányát 0,2-2 % között kell tudni 

változtatni és legalább 3 m3 /óra tápoldat mennyiséget kell biztosítani.) 

A tápoldatozó szivattyúnak, elektromosnak, vagy az áramló víz által hajtottnak kell lennie? 

Válasz: A tápoldatozó szivattyúnak áramló víz által hajtottnak kell lennie. 

 

6. kérdés 

Kérdésem lenne, hogy a kért leírásban akadályba ütköztem a 4-es tételnél a benzinmotoros 

önjáró fűnyíró kapcsán. Mivel az általunk forgalmazott fűnyírók adatai ellentmondásban 

vannak. 

Makita PLM4628 31,2 kg és 20-75mm vágási tartománnyal rendelkezik 

Husqvarna LC353AWD 41,7 kg 25-101,6mm vágási tartománnyal 

Sajnos a súlyt minden esetben meghaladja az előírt 30kg-ot,de a vágási tartomány értéke a 

fontosabb Önöknek? 

Válasz: A vágási magasság maximális értéke legalább 75 mm legyen. (90 mm helyett) 

A gép teljes tömege ne haladja meg a 40 kg-ot. (30 kg helyett) 

 

7. kérdés 

Akkumulátoros fűrésznél szerepel tartozékként 2 darab akkumulátor és 1 darab töltő, viszont 

az akkumulátoros magassági ágnyesőnél nem szerepel se akkumulátor se a töltő tartozék 

követelmény, ez azt jelenti hogy az árajánlatnak csak a gépet kell tartalmaznia? 

Válasz: Tartozékként 1 db láncvezetőt, 1 db láncot, 2 db akkumulátort és 1 db töltőt kell 

tartalmaznia az árajánlatnak. 
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8. kérdés 

Benzinmotoros vontatható ágaprító A gép legyen alkalmas a zöldterület karbantartás során 

keletkezett ágakból és növényzetből faapríték készítésére. A meghajtó motor szikragyújtású 

motor legyen, melynek teljesítménye legalább 10 kW legyen. A gép maximális nyomatéka 

legalább 25 Nm legyen. A berendezésnek képesnek kell lenni 10 cm vastagságú ágak 

darabolására is. A meghajtó motornak legfeljebb 10 % bioetanol tartalmú üzemanyaggal is 

korlátozás nélkül kell tudni üzemelni. A gépnek vontathatónak kell lenni. A berendezés teljes 

tömege nem haladhatja meg a 160 kg-ot , forgalomba helyezve. 

 

A fenti leírásnak semmilyen gép nem felel meg. Valószínűleg a súly határ elírásra került a 

vontatható ágaprító amely közúti közlekedésre is alkalmas ilyen alacsony súllyal nem 

rendelkeznek, ami forgalomba helyezhető és a műszaki követelményeknek is megfelel (motor 

teljesítmény, nyomaték, stb.) az kb 700-900 kg-os súllyal rendelkeznek.  

 

Kérem a műszaki leírást módosítani szíveskedjenek súlyhatárra vonatkozóan "nem haladhatja 

meg a 800 kg-ot". 

Válasz: Lásd a 3. kérdésre adott választ. 

 

 

9. kérdés 

A benzinmotoros önjáró fűnyíró az alábbi észrevételünk van. A pályázatban az alábbi leírás 

szerepel: 

 

A gép legyen alkalmas összefüggő zöldterületek gyepjének hatékony vágására. Meghajtó 

motorként szikragyújtású motort kell alkalmazni, melynek teljesítménye legalább 1,5 kW. A 

vágószélesség legalább 40 cm kell legyen. A vágási magasságot legalább 5 fokozatban kell tudni 

állítani. A vágásmagasság minimális értéke legalább 25 mm, maximális értéke legalább 90 mm 

legyen. A meghajtó motornak legfeljebb 10 % bioetanol tartalmú üzemanyaggal is korlátozás 

nélkül kell tudni üzemelni. A teljes gép tömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot. A fűnyírónak 

legalább 60 literes fűgyűjtő zsákkal kell rendelkezni.   

 

A fent megadott műszaki leírásnak egyetlen gép sem felel meg a piackutatásunk szerint, a 

berendezés motor teljesítmény, vágószélesség, vágási magasság, súly paraméterek alapján Stihl 

fűnyíróról van szó de a vágási magassága nem megfelelő. Valószínű elírás történhetett a 

dokumentációban. 

 

Kérem a műszaki leírásban módosítani szíveskedjen a vágási magasság maximális értékét 80 

mm-re, hogy megfelelő terméket tudjuk ajánlani. 

 

Válasz: Lásd 6. kérdésre adott válasz 
 

10. kérdés 
Az akkumulátoros magassági ágnyeső kapcsán az alábbi észrevételünk van. A pályázatban az 

alábbi leírás szerepel. 

 

A gép legyen alkalmas a vasúti infrastruktúra közvetlen közelében lévő természetes környezet, 

zöld terület talajról történő karbantartására, elsősorban fák gazdaságos gondozására legalább 4 

m magasságig. A meghajtó motor teljesítménye legalább 1 kW legyen. A gép teljes tömege a 

vezetőlemez és lánc és akkumulátor nélkül nem haladhatja meg a 4 kg-ot. A vezetőlemez hossza 

legalább 25 cm legyen.   

 

A fent megadott műszaki leírásnak alapján mindenben a Sthil terméke felel meg de valószínű a 

súly itt is elírásra került a gép súlya 4,5 kg.  
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Kérem a műszaki leírásban módosítani szíveskedjen a gép súlyát, hogy megfelelő terméket 

tudjuk ajánlani. A műszaki leírásban nem szerepel, hogy kérnek-e az ágnyesőhöz akkumulátor 

és töltőt? 

Válasz: Lásd a 4. kérdésre adott választ. 

 

11. kérdés 

Egy cég beadhat-e két pályázatot különböző márkákkal? 

Válasz: Nem adhat be egy cég két pályázatot. 

 

12. kérdés 

 

A telepítési listában felsorolt eszközöket nyertes pályázat esetén a kiszállítási címre egy 

szállítással lehet teljesíteni vagy tételenként, különböző időpontokban kerülnek majd lehívásra?  

Itt arra gondolunk, hogy pl. a debreceni központból történő rendelés esetén Kisújszállásra, 

Püspökladányba, Karcagra egy időben kellene a szállítást végezni? 

Válasz: A telepítési listában szereplő tételeket az adásvételi szerződés megkötésével rendeli 

meg Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől. A szállítás pontos időpontját a telepítési 

listában megadott átvevőkkel/kapcsolattartókkal kell a nyertes Ajánlattevőnek 

leegyeztetnie és a kiszállítást összehangolnia. Minden eszköz kiszállításának az adásvételi 

szerződésben meghatározott véghatáridőig meg kell történnie.  

 


