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Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás I.
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint ajánlatkérő „Kiválasztás külső
támogatása 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:
Milyen szolgáltatásokat, mit értenek pontosan az 1.rész tartalma alatt - "a szolgáltatás révén biztosítva
a toborzáskiválasztás hatékonyságát és eredményességét a jelen munkaerőpiaci helyzetben"? Esetleg
a műszaki leírásban foglaltak bizonyos részét?
Válasz:
A Direkt Keresés Csomagban elvárt minden megrendelésnél a keresési profilba illő 3-5 olyan jelölt
tesztelése, előszűrése, az előszűrés riportjának átadása, olyan jelöltek bemutatása, amelyek Megbízó
elvárásainak maradéktalanul megfelelnek, továbbá igény szerint a jelöltek Megbízó székhelyén történő
interjúján való részvétel, valamint a kiválasztási folyamat és döntés Megbízói igényekhez maximálisan
alkalmazkodó támogatása, facilitálása.
A szolgáltatásra vonatkozó minden részlet a Műszaki leírásban található.
2. Kérdés:
Amennyiben mindkét részre pályázunk, úgy a referenciák és szakemberek megadása történhet
átfedéssel? Felhasználhatók ugyanazok az információk?
Válasz:
Igen, az átfedés megengedett.
Amennyiben a bemutatott referencia vagy szakember mindkettő részben előírt alkalmassági
feltételeknek megfelel, úgy az(oka)t mindkettő résznél fel lehet tüntetni.
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3. Kérdés:
Az " adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatározva" alatt mit értenek pontosan?
Válasz:
Amennyiben a szerződés teljesítése konzorcium keretében történt, úgy a teljesítésből a releváns
gazdasági szereplőre jutó értéket értjük ez alatt.
4. Kérdés:
Jellemzően a referenciába kért összegek bizalmasak. Ez kötelező elem?
Válasz:
Az Ajánlati Felhívás 17. pont 2. alpont M1)-nél lévő előírás az irányadó:
•
•
•
•
•

a szolgáltatás tárgyának (mennyiségének) olyan részletes bemutatása, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés.
a teljesítés ideje min. év / hónap bontásban,
a teljesítés helye;
a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és
telefonszáma,
a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

A fentiekből adódóan nem kell megadni a referencia keretében bemutatott teljesítés összegét (lásd 17/a.
és 17/b. számú mellékletek)
A 18. számú melléklet (Referenciaigazolás) egy általánosan alkalmazott minta, amelyből ezen - a jelen
eljárásban nem releváns - részek (összegek) elhagyhatók.
5. Kérdés:
Teljesítés helye: itt pontos cím kell vagy elég a város?
Válasz:
Pontos címet kérünk.
6. Kérdés:
A tenderanyagban több helyen szerepel a megkülönböztetés az 1. és 2. rész között (pl. közbeszerzési
dokumentum 44. és 46. oldal nyilatkozat referenciákról részeknél a 44. oldalon az 1. részre kell
referenciát adni, a 46. oldalon pedig a 2. részre). Nem találunk specifikációt a dokumentumban arra
vonatkozólag, hogy mit jelent az 1. és a 2. rész.

2/4

SZTERÉNYI

ÜGYVÉDI IRODA ▪ RECHTSANWALTSSOZIETÄT ▪ LAW FIRM
Válasz:
Feladat szempontjából nincs különbség az eljárás 1. és 2. része között, csak a keretösszegük különböző
(1. rész keretösszege: 23.000.000.- Ft; 2. rész keretösszege: 24.000.000.- Ft).
A részekre bontás lényege az Ajánlati Felhívás 13. pontjában található, miszerint: „ugyanazon
ajánlattevő legfeljebb egy részben lehet az eljárás nyertese”
Ajánlatkérő szándéka a részekre bontással az, hogy több gazdasági szereplővel köthessen Megbízási
keretszerződést.
7. Kérdés:
Közbeszerzési dokumentum 45. oldal teteje: nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e. Kérdésem, hogy itt nekünk kell-e erről nyilatkozni, vagy az
ügyfélnek. Ha az ügyfélnek, akkor milyen módon.
Válasz:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint:
„A 21. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része
szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél
által adott igazolással lehet igazolni…”
Jelen eljárásban elegendő az ajánlattevőnek (vagy erőforrás szervezet igénybevétele esetén az erőforrást
nyújtó szervezetnek) nyilatkoznia arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Természetesen az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a szerződést kötő másik fél által
kiállított igazolással (Referenciaigazolás) is lehet igazolni.
8. Kérdés:
Jól értelmeztük, hogy a szakmai ajánlatot és a nyilatkozatokat /igazoláskat két külön borítékban kell
benyújtani, mindkét borítékban 1-1 pendrive-val, valamint hogy a borítékon NEM kell feltünteni a az
ajánlatadó nevét?
Válasz:
Az ajánlatot elegendő egy borítékban benyújtani 1 db elektronikus adathordozót (CD vagy pendrive)
mellékelve.
Amennyiben mindkettő részre ajánlatot kívánnak benyújtani, úgy azt nem kell részenkét megbontani,
elegendő azt egybefűzötten benyújtani. Ebben az esetben kérem, hogy a különböző részekre vonatkozó
mellékletek kövessék egymást.
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Kérjük, hogy a fentiekben adott válaszokra az ajánlattétel során legyenek figyelemmel.

dr. Magyar Szabolcs s.k.
Szterényi Ügyvédi Iroda
az ajánlatkérő képviselője
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