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Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) szerint uniós eljárásrendben lefolytatott, tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indított, melynek keretében az érdeklődő gazdasági 

szereplők a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint 2017. december 1. napján kiegészítő 

tájékoztatás iránti kérelmet nyújtottak be. A kiegészítő tájékoztatás kérés 

megküldésére a Kbt. 56. § (3) bekezdésében meghatározott határidő elteltét 

követően (a részvételi határidőt megelőző 6. napon) került sor, amely szerint a 

kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő nem köteles megadni. 

Ajánlatkérő azonban az eredményes részvétel érdekében az alábbi 

tájékoztatást nyújtja. 

 

1. Kérdés: 

„Ajánlatkérő a Részvételi felhívás (közbeszerzési dokumentumok) 13. pontjában az 

1. értékelési szempontot az alábbiak szerint határozta meg: Ajánlattételi ár (nettó Ft / 

teljes szerződéses időszak 

Ugyanezen dokumentum 7. pontjában a szerződés időtartama kapcsán az alábbiak 

szerint rendelkezett: a szerződés időtartama a szerződéskötéstől 2019. december 

31. napjáig szól. 

Tekintettel arra, hogy sem Ajánlatkérő, sem Ajánlattevő(k) a szerződéskötés pontos 

időpontját meghatározni nem tudják, és nem is tudhatják, nincsenek abban a 

helyzetben, hogy a teljes szerződéses időszak vonatkozásában képesek legyen 

olyan egyösszegű árat megadni, melynek a vetítési alapja bizonytalan. Kérjük, hogy 

Ajánlatkérő oldja fel a fenti ellenmondást (pl. az ajánlati ár havidíjként történő 

meghatározásával)." 

 

Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban, az ajánlattételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban pontosan meg fogja határozni azt az 

időtartamot, amelyet az ajánlati ár számításánál az ajánlattevőknek figyelembe 

kell vennie. 
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2. Kérdés: 

„Ajánlattevő álláspontja szerint a Részvételi felhívás (közbeszerzési dokumentumok) 

13.3. pontjának utolsó fordulata ("Ajánlatkérő szakterületenként csak egyetlen 

certificate-et értékel, tehát az értékelési részszempontnál meghatározott certificate 

darabszám szakterületenként értendő." nem egyértelmű. Ajánlattevő álláspontja 

szerint a fenti előírás helyesen: "Ajánlatkérő szakterületenként csak egyetlen 

certificate-et értékel, tehát az értékelési részszempontnál meghatározott certificate 

darabszám összességében, az összes (6) szakterületre együttesen értendő.” 

 

Ajánlatkérő Válasza: 

Ajánlatkérő álláspontja szerint nincs eltérés ajánlattevő és ajánlatkérő 

értelmezése között, a meghatározott értékelési eljárás ezen értékelési 

szempont tekintetében egyértelmű. Ajánlatkérő szakterületenként csak 

egyetlen certificate-et értékel, az adott szakterületre bemutatott minden további 

certificate ezen értékelési szempont esetében nem kerül figyelembe vételre, 

értékelésre. Ennek megfelelően az ajánlattevők részéről legfeljebb 6 db., 

különböző szakterületekre vonatkozó certificate  kerülhet bemutatásra és 

értékelésre maximális pontszám elérése érdekében. 

 

Ajánlatkérő kéri a fentiek szíves tudomásulvételét és ennek megfelelően várja a 

módosított határidőig benyújtandó részvételi jelentkezéseket. 

 
Budapest, 2017. december 5. 
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