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5. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján
Ajánlatkérő: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya: „IT rendszerüzemeltetés, informatikai infrastruktúra, hálózatok, szerverek,
kliensek üzemeltetése 24 hónapra vállalkozási szerződés keretében”
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű tárgyalásos eljárás
I.
Kiegészítő tájékoztatás:
Kérdés és észrevétel
1.

Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok 1. kötet (azaz az ajánlattételi
felhívás) 11. pontjának utolsó bekezdésében
foglaltak szerint Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6)
bekezdésére figyelemmel fenntartja annak
lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését
követően úgy döntsön, hogy nem tart tárgyalást, és
a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével
fejezze be az eljárást.
A Kbt. 87. § (6) bekezdése azonban az alábbiak
szerint rendelkezik:
"Az ajánlatkérő, ha az eljárást megindító vagy
meghirdető felhívásban jelezte, hogy fenntartja
ennek a lehetőségét, az első ajánlatok beérkezését
követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást,
hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és
értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben
döntéséről haladéktalanul - faxon vagy
elektronikus úton - értesíti az ajánlattevőket, az
ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés
ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az
ajánlatkérő által - a (4) bekezdésben foglalt
maximális
időtartamok
alkalmazásávalmeghatározott időre. "
Az eljárást megindító részvételi felhívásban a Kbt.
87. § (6) bekezdésének alkalmazását Ajánlatkérő
nem kötötte ki, ezért a fentiekre tekintettel az
alábbi
kérdésre
kérjük T. Ajánlatkérő
tájékoztatását.
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Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő
tájékoztatás
A részvételi felhívás IV.1.5) pontjában erről
Ajánlatkérő a következőképpen rendelkezett: „Az
ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a
szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.”
A 2017. október 3. napján megküldött 4. számú
kiegészítő
tájékoztatásban
foglaltakkal
összhangban Ajánlatkérő mindenképpen tart
tárgyalást az eljárás során.
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Jól értelmezzük, hogy Ajánlatkérő nem tartja fenn
annak lehetőségét, hogy az első ajánlatok
beérkezését követően úgy döntsön, hogy nem tart
tárgyalást, és így az ajánlattételi határidőre
benyújtott ajánlatok Kbt. 89. § a) bekezdése szerinti
bírálatát követően Ajánlatkérő bizonyosan fog
tárgyalást tartani?
2.

Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok l. kötet (azaz az ajánlattételi
felhívás) 11. pontjának l. bekezdésében
Ajánlatkérő rögzíti, hogy "a szerződéses
feltételekről külön-külön, azaz külön alkalommal
kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel " míg ugyanezen
pont 2. bekezdésében Ajánlatkérő azt a
tájékoztatást adja, hogy u egy alkalommal kíván
tárgyalni az ajánlattevőkkel''.
Kérjük a fenti ellentmondás tisztázása érdekében
kiegészítő tájékoztatást szíveskedjenek adni arról,
hogy tervezetten egy vagy több alkalommal
kívánnak-e tárgyalásokat tartani, hogy az
ajánlattevőkkel külön-külön kívánnak-e tárgyalni
vagy sem, hogy az egyes témakörökről
(szerződéses feltételek, műszaki tartalom, ár) különkülön alkalommal kívánnak-e tárgyalni vagy sem.

3.

Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési
dokumentumok l. kötet (azaz az ajánlattételi
felhívás) 11. pontjának 3. bekezdésében rögzíti
Ajánlatkérő, hogy "a tárgyalás alkalmával
egyértelműen az ajánlattevők tudomására fogja
hozni, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni
(adott esetben meddig kell végleges ajánlatot
benyújtani):"
Kérjük kiegészítő tájékoztatás keretében információt
adni szíveskedjenek arról, hogy a végleges ajánlat
benyújtásának napja lehet-e ugyanaz a nap, mint a
tárgyalástartás napja, azaz lehetséges-e, hogy
ajánlattevőnek a tárgyalás alkalmával, a
tárgyaláson
jelenlévő
képviselőjének
kell
megtennie a kötöttséggel rendelkező végleges
ajánlatot, vagy a tárgyalások eredményeként
elkészített új dokumentáció megküldésével,
határidő tűzésével írásban kell majd benyújtani az
Ajánlatkérő által meghatározott helyen.
A 2017. október 3. napján Ajánlatkérő által
megküldött kiegészítő tájékoztatás jelentős
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Ajánlatkérő várhatóan egy tárgyalási fordulót
kíván
tartani,
mely
során
az
egyes
ajánlattevőkkel külön-külön kíván tárgyalni.
Amennyiben Ajánlatkérő további tárgyalási
fordulók megtartását ítéli szükségesnek, erről
legkésőbb az első tárgyalási forduló alkalmával
tájékoztatja ajánlattevőket következő tárgyalási
forduló időpontjának a megjelölésével.
A tárgyalás során értintendő témaköröket
illetően Ajánlatkérő rendelkezett az ajánlattételi
felhívás 11. pontjában, ennél pontosabb
információval az eljárás jelenlegi pillanatában
nem szolgálhat.

A végleges ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő
rendelkezett az ajánlattételi felhívás 11.
pontjában, ennél pontosabb információval az
eljárás jelenlegi pillanatában nem szolgálhat.
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mértékére
és
a
jelen
kiegészítő
tájékoztatáskérésben foglalt, az ajánlattétel
szempontjából
megkerülhetetlen
információkérésre figyelemmel, a megfelelő
ajánlattétel érdekében kérjük, az ajánlattételi
határidőt meghosszabbítani szíveskedjenek.
4.

Költöztetés: „Vidéki irodák esetében 10-12 új

Éves mennyiséget takar.

helyszínre költöztetés” ez a szám havi vagy évi
mennyiséget takar?
5.

Vidéki telephelyek: „Horvátország 1” Ez az

Helyszíni üzemeltetést nem igényel.

iroda is az üzemeltetett irodák közé tartozik?
Ha

igen,

melyik

városban

található

Horvátországon belül?
6.

Munkavégzés
ideje”

ideje:

szolgáltatási

A

„munkavégzés
szint,

Nem írja felül.

milyen

összefüggésben van a P1,P2,P3 hiba/kérés
szolgáltatási szintjével, felülírja azt?
Budapest, 2017. október 6.

Bálint Gyöngyi
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.
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(EL E GE ND Ő E ZT AZ OL D AL T V IS S Z AK ÜL DE NI)
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
„IT rendszerüzemeltetés, informatikai infrastruktúra, hálózatok, szerverek, kliensek üzemeltetése 24
hónapra vállalkozási szerződés keretében”

Alulírott _____________________________________, a(z) ________________________________________ Ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy kozbeszerzes@eszker.eu) útján
visszaigazolom, hogy a fenti – összesen három (3) számozott oldalból álló – „5. számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet
hiánytalanul megkaptam.

Kelt:

aláírás
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