1. 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

Ajánlatkérő által adott válasz,
kiegészítő tájékoztatás

1.

A
Részvételi
felhívás
VI.3)
További
információk 7. pontja szerint. Formai
előírások: a részvételi jelentkezést nem
elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a
közbeszerzési
dokumentumokban
meghatározott tartalmi és a formai
követelményeknek megfelelően elkészítenie
és benyújtania, 1 papír alapú példányban,
továbbá 1 db a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati
példányban (DVD vagy CD adathordozón).
A
RÉSZVÉTELI
FELHÍVÁS
ÉS
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 13.1.5.
pontja szerint: a részvételi jelentkezést zárt
csomagolásban, 1 papír alapú példányban,
továbbá 3 db a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező elektronikus másolati
példányban
kell
(DVD
vagy
CD
adathordozón) benyújtani;
A
RÉSZVÉTELI
FELHÍVÁS
ÉS
KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK
4.
kötetében („AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS
NYILATKOZATMINTÁK”): a papír alapú
példányról készített 1 db elektronikus
példány.
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Ajánlatkérő
közbeszerzési
módosította.

az

észrevétel

dokumentumokat

okán

a

javította,

Kérjük
a
beadandó
adathordozók
számával
ellentmondás feloldását.
2.

elektronikus
kapcsolatos

A
RÉSZVÉTELI
FELHÍVÁS
KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK
oldalán (2.4. pont):

ÉS
11.

Ajánlattevőnek
az
ajánlathoz
csatolni
szükséges továbbá a szerződés teljesítésében
részt vevő személyi állomány képzettsége,
szakmai tapasztalat részszempont kapcsán
bemutatott szakemberek vonatkozásában is
a
szakemberek
saját
kezűleg
aláírt
önéletrajzát és a végzettségét/képzettségét
igazoló dokumentum egyszerű másolati
példányát olyan módon, hogy abból az
értékelési szempontra vonatkozó megajánlás
ellenőrizhető legyen.

Kérjük adják meg, hogy a hivatkozott
dokumentumokat a Részvételi jelentkezés
részeként is szükséges-e csatolni?
3.

A Részvételi felhívás III.1.2) Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság és III.1.3) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság pontjai szerint: A
közbeszerzési dokumentációban megadott
kiválasztási szempontok.

Az eljárás részvételi szakaszában ezen
dokumentumok benyújtása nem szükséges
tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltakra: „A gazdasági szereplő által
ajánlatában, részvételi jelentkezésében az
ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti
felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az
ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és
elegendő azokat csak az eljárást lezáró
döntést
megelőzően,
kizárólag
azon
ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,
amely
ajánlattevőket
ajánlatkérő
az
igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat
korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem
hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt
benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a
korábban
benyújtott
igazolásokat
az
ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy
felvilágosítást kér.”
Ajánlatkérő
az
észrevétel
okán
a
közbeszerzési

dokumentumokat

javította,

módosította.

Az
alkalmassági
követelményekkel
–
meglátásunk szerint csak - a RÉSZVÉTELI
FELHÍVÁS
ÉS
KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK 2.3. pontja foglalkozik, itt
sincsenek
ugyanakkor
megadva
az
alkalmasság minimum-feltételei.

Kérjük adják meg a P/1., P/2., P/3., M/1. és
M/2. alkalmassági minimumkövetelményeket.
Budapest, 2017. május 2.

Bálint Gyöngyi
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Kft.
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VISSZAIGAZOLÁS
(ELEGENDŐ EZT AZ OLD ALT VISSZAKÜLDENI )
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 kettő (2) számozott oldalból álló – „1. számú kiegészítő

tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.

Kelt:

aláírás
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