2. 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 MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS ÉS
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 2.3.
pontja P/1., P/2. és P/3. alkalmassági
követelményekre hivatkozik, míg ugyanezen
dokumentum 13.11. pontja P/1. és P/2.
alkalmassági követelményeket fogalmaz
meg.
Meglátásunk szerint továbbá a 2.3. pontban
és a 13.11. pontban szereplő P/1. feltétel
egymással összhangban van, ugyanakkor a
2.3. pontban szereplő P/3. alkalmassági
feltétel a 13.11. pontban szereplő P/2.
ponttal függ össze (közbeszerzés tárgyának
megfelelő
tevékenységből
származó
árbevétel), míg a 2.3. pontban szereplő P/2.
feltételre
(mérleg
szerinti
eredmény)
vonatkozóan a 13.11. pont nem tartalmaz
minimumfeltételt.

Ajánlatkérő

A közbeszerzési dokumentum 2.4 értékelési
alszempont pontja hivatkozik a felhívás
III.1.4) pontjára. A felhívás azonban nem
tartalmaz ilyen pontot. Kérjük Tisztelt
Ajánlatkérőt,
hogy
oldja
fel
az
ellentmondást.
A közbeszerzési dokumentum több helyen is
hivatkozik a M/2. a) pont, M/2. b) pont, M/2.

Ajánlatkérő

közbeszerzési

az

észrevétel

dokumentumokat

okán

a

javította,

módosította.

Kérjük az ellentmondás feloldását, szükség
szerint a P/3. alkalmassági feltétel
megadását.
2.

3.

közbeszerzési

észrevétel

dokumentumokat

okán

a

javította,

módosította.
Ajánlatkérő
közbeszerzési
módosította.

1/3

az

az

észrevétel

dokumentumokat

okán

a

javította,

c) pont, M/2. d) pont szerinti szakértő
alkalmassági minimumkövetelményére.
Azonban sem
a felhívás,
sem a
közbeszerzési dokumentum nem tartalmazza
a hivatkozott pontokat. Kérjük Tisztelt
Ajánlatkérőt, hogy adja meg a kérdéses M/2.
a) pont, M/2. b) pont, M/2. c) pont, M/2. d)
pont
szerinti
szakértő
alkalmassági
minimumkövetelményeit.
Budapest, 2017. május 11.

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 két (2) számozott oldalból álló – „2. számú kiegészítő

tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.

Kelt:

aláírás
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