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1. kérdés:  
 

Tisztelt Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás (továbbiakban AF) 1. oldal d) pontjában a 
közbeszerzés tárgyát 2 részre bontva adja meg. Ugyanakkor az AF 15. oldal 33. pontjában 
indokolja, hogy ajánlatkérő miért nem bontja részekre a beszerzés tárgyát. Továbbá az AF-ből 
nem állapítható meg, hogy a részekre történő ajánlattétel miként lehetséges, vagyis hogy 
csupán 1 észre is lehet ajánlatot tenni, vagy csak a két részre együtt. Az ajánlati 
dokumentációban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták sem térnek ki arra, hogy a 
csupán egy részre ajánlatot tenni szándékozó ajánlattevőnek – amennyiben ez lehetséges - 
hogyan kell eljárni a nyilatkozat kitöltése során. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt hogy a 
közbeszerzés tárgyának részekre bontására vonatkozó ellentmondást szíveskedjen feloldani, 
illetve a részajánlattétel lehetőségéről tájékoztassa a gazdasági szereplőket, illetve a 
nyilatkozatminták helyes kitöltéséhez nyújtson útmutatást. 

 
1. válasz:  
 

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

 
2. kérdés:  
 

Tisztelt Ajánlatkérő az AF l) pontjában az MI1), MII1) alkalmassági követelmények 
igazolásának módjánál előírja, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti 
felhívására, továbbá – alapos kétség felmerülése esetén - a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, 
ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 67. § 
 
(1)    bekezdése szerinti - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – részletes 
adatokat tartalmazó saját nyilatkozatát. Ugyanakkor az ajánlattételi dokumentációban a 9. 
oldalon szereplő felsorolásnak  részei „Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként 
benyújtandó igazolások és nyilatkozatok a következők” azok a dokumentumok is, melyek az 
alkalmasság igazolásának részletes alátámasztását szolgálják ( pl. referencianyilatkozat, 
árbevétel nyilatkozat). A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint …. „A 67. § (1) bekezdése szerinti 
nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott 
esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.” 
 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az AF-t, és az AD- ennek megfelelően módosítani 
szíveskedjen mind a Pénzügyi, gazdasági, mind a Műszaki, szakmai alkalmasság tekintetében, 
és a benyújtandó nyilatkozatok listáját ennek megfelelően az első körben csökkenteni 
szíveskedjen a Kbt.-ben meghatározottak szerint. 
 
E tárgykörben jelezzük továbbá, hogy a nyilatkozatminták között nem áll rendelkezésre olyan 
nyilatkozatminta, melynek segítségével ajánlattevő megtehetné azon – fent idézett 114. § (2) 
bekezdése szerinti - nyilatkozatát, „hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények 
teljesülnek”. Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy bocsássa ajánlattevők rendelkezésre az erre 
vonatkozó nyilatkozatmintát, a megfelelő ajánlattétel érdekében. 

 
2. válasz:  
 

A kért nyilatkozatmintát az Ajánlattételi felhívás módosításával együtt rendelkezésre 
bocsájtjuk. 


