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Honlapon közzétéve valamennyi Gazdasági Szereplő részére Küldi:  

dr. Magyar Szabolcs 

Tel: +36/30/399-4765 

Fax: +36/1/457 80 41 

hc@szilioffice.hu  

 Budapest, 2017. október 24. 

 

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás I. 

 

 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

 

A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint ajánlatkérő „Környezetvédelmi 

megbízotti és egyéb környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. részére” 

tárgyban, a Kbt. Harmadik Része szerinti, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt 

közbeszerzési eljárást indított. 

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 56. § (1) 

bekezdés alapján érkezett kérdésekre – figyelemmel arra, hogy a tájékoztatással ne sértse az ajánlattevők 

esélyegyenlőségét – a Kbt. 114. § (6) bekezdésével összhangban az alábbiakban adja meg a válaszokat: 

 

1. Kérdés: 

 

Kérem, fejtsék ki az Ajánlati Felhívás 14. pontja szerinti legjobb „ár-érték arány” 2. bírálati 

szempontot!  

Mit jelent pontosan a kiírásban a „személyi állomány szakmai tapasztalat szerinti mértéke”?   

Mennyiben tér el ez a mérték a Műszaki tartalomban 3. Egyéb b.) Elvárásokban 

megfogalmazottaktól?   

 

Válasz: 

 

Az Ajánlati felhívás 14. pontjában írt 2. bírálati részszempont a Közbeszerzési Dokumentum 14. pont 

2. alpontjában került részletesen kifejtésre: 

 

„Ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyes speciális 

feladatok körében értékként tekint a szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonására, így 

ezen feladatok ellátásának szakmai színvonalát a bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata 

alapján kívánja megítélni.  

Ebben az értékelési szempontban ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) b) pontja alapján az ajánlattevő személyi 

állományának szakmai tapasztalatát fogja értékelni. 

 

Ajánlatkérő pozitívan, többletpontért értékeli: 

 

M2) 4., 5., 6. és 7. pontjában meghatározott szakemberek esetében, ha a megajánlott szakemberek a 

kiírásnál több szakmai gyakorlattal rendelkeznek.  
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Az alkalmasságban minimumként elvárt tapasztalathoz képest megszerzett további tapasztalati évek, 

évente 2-2 pontot érnek.  

Egész éveket kérünk megadni és csak a már kitöltött egész évek számítanak éves tapasztalatnak. 

 

Az egyes szakembereknél az összesen 5 év feletti szakmai gyakorlatot ajánlatkérő többletponttal nem 

értékeli.” 

 

Ajánlatkérő a „kiírás” alatt az Ajánlati felhívás 17. pont M2) alpontjában az alkalmassági 

minimumkövetelmények között a szakemberekkel kapcsolatban előírt gyakorlati (tapasztalati) időt érti 

és az itt előírtaknál több gyakorlati időt értékeli többletponttal. 

 

Felhívom az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az Ajánlati felhívás 17. pont M2) 4. alpontban 

meghatározott szakember vonatkozásában módosítja a felhívást, az eredeti pontot több pontra felosztva, 

ezzel összhangban módosításra kerül a Műszaki Leírás és a Közbeszerzési Dokumentum is (lásd a 

módosított közbeszerzési dokumentumok). 

 

A Műszaki Leírás 3. Egyéb b) Elvárások pontban felsorolt szakemberek és az azokkal kapcsolatos 

elvárások megegyeznek az Ajánlati felhívás 17. pont M2) alpontjában felsorolt szakemberekkel és az 

azokkal kapcsolatban előírt alkalmassági minimumkövetelményekkel. 

 

2. Kérdés: 

 

Az Ajánlati Felhívás 5.2. pontban, a „Tájékoztató adatok a tevékenység ellátásának munkaidő 

igényével kapcsolatban” megadott munkaidőkeret megosztása kötelező érvényű-e?  (Ez több mint heti 

40 óra, értelmezésünk szerint ez párhuzamos munka végzést jelent.) 

 

Válasz: 

 

Az ajánlat adáshoz szükséges teljeskörű tájékoztatás érdekében, az eddigi tapasztalatok alapján 

határoztuk meg a feladatok becsült időbeni terjedelmét, valamint azok megoszlását. A feladatok 

teljesítésének becsült ideje heti átlag 50 óra.  

 

A feladatok teljesítésénél az alábbi (felhívásban is megjelent) igényeket kell teljesíteni: 

 

• A Társaság működési sajátosságait figyelembe véve a feladatok végrehajtásával kapcsolatos 

teendők megbeszélésére, megszervezése céljából nyertes ajánlattevő ajánlatában megnevezett 

szakemberei közül az adott aktuális feladat(ok) ellátásához szakértelemmel bíró szakembernek 

Megbízónál munkanapokon 08.00 órától 16.30 óráig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A 

Társaság működési sajátosságait figyelembe véve a feladatok végrehajtásával kapcsolatos 

teendők megbeszélésére, megszervezése céljából nyertes ajánlattevő ajánlatában megnevezett 

szakemberei között rotálva, az aktuális – helyszíni jelenlétet igénylő – feladat elvégzésére 

jogosultsággal rendelkező valamely szakembernek Megbízónál munkanapokon 08.00 órától 

16.30 óráig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A feladatok ellátására Megbízó igénye 

szerinti bontásban kerül sor, a HungaroControl Zrt. székhelyén, illetve/vagy vidéki 

létesítményein. 

• Folyamatos (24 órás) telefonos elérhetőség.  

 

A fentiek alapján, a munkanapokon 08.00 órától 16.30 óráig történő folyamatos rendelkezésre állás 

mellett párhuzamosan, vele egy időben vagy akár a jelzett munkaidőn kívüli időszakokban is várhatóan 

más szakembernek is teljesítenie kell a felhívásban megadott feladatokat. A feladatok teljesítésénél 

figyelembe kell venni, hogy az Ajánlati Felhívás 21. oldalán kiemelt feladatokat (irányítási rendszerek 
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működtetése, amely a feladatok több, mint felét teszi ki) csak az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén 

a közös ajánlattevők egyike – láthatja el, alvállalkozó nem. 

 

 

3. Kérdés: 

 

Kérem, részletesen fejtsék ki a Műszaki Leírás 11. oldalán meghatározott elvárást: Miszerint a 

„nyertes ajánlattevő ajánlatában megnevezett szakemberei közül az adott feladat ellátásához 

szakértelemmel bíró szakembernek Megbízónál munkanapokon 08.00 órától 16.30 óráig 

folyamatosan rendelkezésre kell állnia”!  Egyszerre több terület szakértését átfedéssel tudjuk 

biztosítani, (pl. a hulladékgazdálkodás és termékdíjas ügyintézés területén) ebben az esetben mindkét 

szakértőnek a helyszínen jelen kell lennie, avagy elegendő egy szakértő helyszíni munkája, és annak 

a szakértőnek jelenléte nem szükséges, amelynek munkája távolról is végezhető?  

 

Válasz: 

 

A HungaroControl Zrt. működési sajátossága miatt a felhívásban meghatározott feladatok teljesítése 

helyszíni rendelkezésre állást igényel. A feladatok teljesítése során a HungaroControl Zrt. többi 

szervezeti egységével, az érintett hatóságokkal, valamint egyéb felügyeleti szervekkel együtt kell 

működni, egyeztetni, kapcsolatot tartani, ezért szükséges a Megbízónál munkanapokon 08.00 órától 

16.30 óráig történő rendelkezésre állás.  

 

Fontos követelmény, hogy a helyszíni rendelkezésre állást az ajánlathoz benyújtott szakembernek/eknek 

kell proaktívan teljesítenie, aki rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlattal és önálló, felelős döntéseket 

tud hozni szakmai kérdésekben. Több szakember esetében, nem szükséges mindenkinek egy időben a 

jelenléte, a szakemberek között rotálva, a feladatok teljesíthetőségének megfelelően kell a jelenlétet 

megoldani úgy, hogy emellett a rendszeres távoli (akár otthoni) munkavégzés is szükséges lehet. 

 

 

4. Kérdés: 

 

Rendkívüli esetben, ha egy szakértőnk valamilyen életesemény következtében nem tud folyamatosan 

rendelkezésre állni, a továbbiakban bevonni kívánt szakember kiválasztáshoz szükséges-e és milyen 

mértékben a HungaroControl  Zrt. engedélye, ha a pályázó által igénybe venni kívánt  alvállalkozó 

nem áll kizáró okok hatálya alatt? (az ajánlati felhívásban a teljesítéshez bevonni kívánt alvállalkozót 

a szerződéskötésig kell megnevezni.) 

 

Válasz: 

 

Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás 26. Egyéb információk 6. alpontjában – a Kbt. 65. § (10) bekezdése 

alapján - az alábbiakat írta elő: 

 

„Ajánlatkérő felhívja ajánlatevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján a  

- a tanúsított ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer és a tanúsított ISO 50001 

energiairányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása,  

- az ISO MSZ 28001 a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek működtetésével 

kapcsolatos feladatok koordinálása, valamint  

- a bevezetett ISO 14031 szabvány követelményeinek megfelelő környezeti teljesítményértékelési 

rendszer (KTÉ) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása teljes körűen (szükséges adatok bekérése, 

elemzése, a korábbi-, illetve az EIR által biztosított adatokkal történő összehasonlítása, azok vizsgálata 

és ellenőrzése, a szükséges adatszolgáltatások elvégzése, Megrendelő folyamatos tájékoztatása)  
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csak az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike – láthatja el.”   

 

A Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdése szerint: 

 

„(2) Az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 

szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 

valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy 

szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 

egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember 

nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési 

eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő 

szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy 

szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek 

az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 

felelt meg. 

(3) Az ajánlatkérő nem korlátozhatja az ajánlattevő jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak 

akkor, ha az eljárás során a 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A nyertes ajánlattevő a 

szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az 

adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 

alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll 

a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.” 

 

A fentiekből következően az Ajánlati felhívás 26. Egyéb információk 6. alpontjában felsorolt alapvető 

fontosságú feladatok vonatkozásában a teljesítés során sem lehetséges alvállalkozó bevonása, azt az 

ajánlattevő/közös ajánlattevők egyike köteles elvégezni. Egyéb feladatok vonatkozásában történő 

alvállalkozói bevonás esetén az ajánlattevőnek bejelentési és nyilatkozat tételi kötelezettsége van. 

 

 

5. Kérdés: 

 

A pályázatunkban a Megbízási Szerződés tervezethez több kiegészítő megjegyzésünk van. Ezek a 

kiegészítések vagy javaslatok milyen formában nyújthatók be a pályázathoz?   

 

Válasz: 

 

Jelen nyílt eljárásban nincs lehetőség a szerződéses feltételekről való tárgyalásra, az abban foglaltakat 

ajánlattevő ajánlattétel esetén magára nézve kötelezőnek fogadja el a 3. számú melléklet (Ajánlattételi 

nyilatkozat) alapján, miszerint: 

 

„…Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban rögzítetteket, a tárgyi 

feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban 

rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban 

meghatározott ellenszolgáltatásért…”  
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6. Kérdés: 

 

Az ajánlati felhívásuk 16. pont „Az alkalmassági minimum követelmények”  P1) pontjában az alábbi 

áll: 

„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás megküldését megelőző három 

mérlegfordulónappal lezárt üzleti év átlagában a közbeszerzés tárgyából (környezetvédelmi szakértői 

tevékenység) származó - ÁFA nélkül számított - származó árbevétele nem éri el a 12 000 000,- Ft-ot.” 

 

Ennek igazolására szolgáló 17. számú mellékletben, „Nyilatkozat nettó árbevételről” P1 alkalmassági 

táblázatban is ez szerepel: 

„Közbeszerzés tárgyából (környezetvédelmi szakértői tevékenység) származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított – árbevétel átlaga” 

 

Ugyanakkor az Ajánlati felhívás „5. Közbeszerzés tárgya, teljes mennyisége feladat és tartalma” alatt 

a.) -i.) pontokban lényeges szélesebb a felsorolt tevékenységi és feladat lista.  

Kérem, a fenti pontokban nevezett tevékenységében az eltérést megvizsgálni és egyértelművé tenni a 

kiírást a P1. referencia listájában is. 

 

 

Válasz: 

 

Ajánlatkérő a „Közbeszerzési eljárás tárgyából származó” megfogalmazást pontosítja és ennek 

megfelelően módosítja az ajánlati felhívás és dokumentáció vonatkozó pontjait (lásd a módosított 

közbeszerzési dokumentumok). 

 

A módosított megfogalmazás: 

 

„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal 

lezárt üzleti év átlagában a közbeszerzés tárgyából (Környezetvédelmi megbízotti és/vagy egyéb 

környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása) származó - ÁFA nélkül számított - származó árbevétele 

nem éri el a 12 000 000,- Ft-ot.” 

 

 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, 

amelynek új időpontja: 

 

2017. október 31. 10.00 óra 

 

 

 

A közbeszerzési dokumentumok módosult pontjai piros színnel kerültek kiemelésre. 

 

Kérjük, hogy a fentiekben adott válaszokra az ajánlattétel során legyenek figyelemmel. 

 

 

dr. Magyar Szabolcs s.k. 

Szterényi Ügyvédi Iroda 

az ajánlatkérő képviselője 


