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1. sz. kiegészítő tájékoztatás 
 
1. kérdés:  
 

Kérnénk az alábbi ellentmondás feloldását, valamint az Ajánlati Felhívás módosítását, részekre 
történő ajánlatadás lehetőségének biztosítását. 
 
Az Ajánlati felhívás 33.) pontjában az Ajánlatkérő a következőt határozza meg. 
 
„33) Kbt. 61. § (4) alapján a ajánlatkérő köteles megvizsgálni, hogy a beszerzés tárgyának 
jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés 
egy részére történő ajánlattételt. Ha az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő 
ajánlattételt, az eljárást megindító felhívásban köteles megadni ennek indokát. Az ajánlatkérő 
indoklása az, hogy a beszerzés tárgya nem bontható részekre, mivel a beszerzés tárgya 
összefüggő.” 
 
Ennek ellentmondóan a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknél két külön rész 
esetében ír elő alkalmassági minimum követelményt. 
 
„Műszaki, illetve szakmai alkalmasság az I. rész esetében: 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha 
MI1) az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított három 
évben nem rendelkezik belsőépítészeti kialakításra vonatkozó, a szerződés szerződésszerű 
teljesítését igazoló referenciával, amely referenciák értéke eléri a nettó 5.000.000,- forintot. 
Ezen alkalmassági minimum követelmény teljesíthető több referenciamunkával is, amelyek 
együttes értéke eléri a nettó 5.000.000,-Ft-ot.” 
 
„Műszaki, illetve szakmai alkalmasság az II. rész esetében: 
 
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha MII1) az eljárást megindító felhívás 
megküldésének időpontjától visszafelé számított három évben nem rendelkezik Mobil bútorok 
eladására és kiszállítására vonatkozó, a szerződés szerződésszerű teljesítését igazoló 
referenciával, amely referenciák értéke eléri a nettó 5.000.000,- forintot. Ezen alkalmassági 
minimum követelmény teljesíthető több referenciamunkával is, amelyek együttes értéke eléri 
a nettó 5.000.000,-Ft-ot.” 
 
Továbbá az Ajánlattételi Dokumentációban a nyilatkozat mintáknál 2 felolvasólap van I. és II 
rész tekintetében külön - külön. 
 

 
1. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 33) pontja módosításra kerül, a módosításokat külön dokumentumban 
foglaltuk össze. 

 
 
2. kérdés:  
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás 13.) pontjában az Ajánlatkérő az alábbiakat írja elő: 
 
„13) Azon szakemberek esetében, akiket nem saját állományú munkaviszonyban vagy tagi 
jogviszonyban alkalmaz az ajánlattevő, az ajánlatnak tartalmaznia kell olyan kötelező erejű 
nyilatkozatot, amelyben nevezett szakember kötelezettséget vállal, hogy az ajánlattevő 
nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik” 
 
Az Ajánlattételi Dokumentációban az iratmintáknál a tartalomjegyzékben a következő 
szerepel: 
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„A szakember képzettségét igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával 
eredeti példányban, továbbá a szakemberek végzettséget igazoló okiratok (bizonyítványok) 
egyszerű másolata és a szakemberek által aláírt eredeti rendelkezésre állási nyilatkozatok 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva” 
 
Az Ajánlattételi Dokumentáció 4. számú melléklet 11. pontjában a következő nyilatkozatot kell 
tenni: 
 
„11. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést 
kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során 
rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a 
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.”  
 
Ennek ellentmondóan sem az Ajánlati Felhívásban, sem az Ajánlattételi Dokumentációban 
nincs utalás, alkalmassági feltétel meghatározás, hogy a bevonni kívánt szakembernek milyen 
feltételeknek kell megfelelnie. 
 
Kérnénk az Ajánlatkérőt az ellentmondás feloldására, valamint az Ajánlattételi felhívás, 
valamint az Ajánlattételi Dokumentáció módosítását, összehangolását. 

 
2. válasz:  
 

Az Ajánlattételi Felhívásban leírt bizonyos feltételeknek a Kbt. szerint. alvállalkozók, vagy 
erőforrást nyújtó szervezetek bevonásával is megfelelhet az ajánlattevő. Ennek érdekében 
szakemberek bevonására is lehetőség van, Ajánlatkérő ezért bocsájtotta rendelkezésre a 
nevezett mintadokumentumokat. Amennyiben Ajánlattevő külső szakember bevonása nélkül is 
meg tud felelni az Ajánlattételi Felhívásban leírt feltételeknek, úgy e dokumentumok 
benyújtása nem releváns. 

 
 
3. kérdés:  
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívás 34.) pontjában a következőt írja elő: 
 
„34) Ajánlattevő szakmai ajánlatot köteles benyújtani, a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározottak szerint, amelyhez a II. rész: Mobil bútorok beszerzése esetében az 
ajánlattétellel 
egy időben az alábbi megajánlott termékből mintadarabokat kell átadnia a próbahasználat 
elvégzése érdekében: 
Görgős vezetői forgószék B-17 jelű 
Görgős forgószék B-18 jelű 
Kárpitos vendégszék: B-19 jelű 
Bírói nagypulpitus bírói szék B-25 jelű 
Kis pulpitus ügyvédi szék B-26 jelű 
Elnöki tárgyaló szék B-41 jelű 
A mintadarabok biztosítása nem tartozik bele a teljes szerződött mennyiségbe.” 
 
Ennek ellentmondóan az Ajánlattételi Dokumentációban nincs utalás, előírás a szakmai 
ajánlatra vonatkozóan. 
 
Kérnénk az Ajánlatkérőt, hogy módosítsa az Ajánlattételi Dokumentációt annak megfelelően, 
hogy milyen szakmai ajánlat benyújtása szükséges. 

 
3. válasz:  
 

Az ajánlattételi felhívás 34) pontja törlésre kerül, a módosításokat külön dokumentumban 
foglaltuk össze. 

 
 
4. kérdés:  
 

Az Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentáció Tartalomjegyzékében a következő szerepel: 
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„Tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással 
egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak” 
 
Az Ajánlatkérő sem az Ajánlati Felhívásban, sem az Ajánlattételi Dokumentációban nem írja 
elő, határozza meg, hogy milyen paraméterek alapján, milyen bizonyos leírásoknak, vagy 
szabványoknak kell megfelelni, milyen tanúsítványokkal. 
 
Kérnénk az ellentmondások feloldását, valamint az Ajánlati Felhívás, és Ajánlattételi 
Dokumentáció módosítását. 

 
4. válasz:  
 

A Tanúsítványok benyújtása csak abban az esetben benyújtandó, amennyiben Ajánlattevő 
azzal kívánja igazolni a leírásoknak vagy szabványoknak való megfelelőséget, egyéb esetben 
az Ajánlattevő nyilatkozata is elégséges a megfelelőségről, melyről külön mintadokumentumot 
bocsájtunk rendelkezésre. Amennyiben az adott közbeszerzés külön ilyen tanúsítvány 
benyújtását nem írta elő, úgy ezek benyújtása nem releváns. 

 
 

 
 

 


