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Tárgy: 1. sz. kiegészítő tájékoztatás megküldése
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest. Igló u. 33-35.) mint ajánlatkérő az Európai Unió
Hivatalos lapjában, 2018. március 20. napján TED 2018/S 055-121213 számon megjelent
hirdetménnyel, a Kbt. Második rész 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított az alábbi
tárgyban.
A beszerzési eljárás tárgya: „ATM-R SZERVER ALKATRÉSZEK”
A közbeszerzési eljárásban kérdések érkeztek. A kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői
válaszokat mellékelten küldjük meg (1. sz. kiegészítő tájékoztatás). Tájékoztatjuk, hogy a
kiegészítő tájékoztatás a http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes internetes címen nem
is elérhető.
Kérjük, hogy a jelen – e-mail útján megküldött – levelünk kézhezvételét szíveskedjenek
haladéktalanul válaszlevél formájában visszaigazolni.

dr. Kovács Péter Balázs
az ajánlatkérő képviselője
Mellékletek:
1. sz. melléklet – 1. sz. Kiegészítő tájékoztatás – 4 oldal
2. sz. melléklet – EEKD
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1. kérdés:
Az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában ajánlatkérő az alábbi meghatározást tette:
„Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplőnek
nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek,
másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 2.§ (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott formanyomtatványban csak nyilatkozni köteles az alkalmassági
követelményeknek való megfelelőségéről (IV. rész α pont kitöltésével).”
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt szíveskedjen megerősíteni, hogy ajánlatevőnek az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban elegendő a IV. rész α pontját kitölteni és az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat a
formanyomtatványban nem kell megadnia.
válasz:
Ajánlatkérő megerősíti az értelmezés helyességét, amely szerint az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban elegendő a IV. rész α pontját kitölteni és az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat a formanyomtatványban nem
kell megadnia.
2. kérdés:
A
Közbeszerzési
dokumentumok
részét
képező
„MELLÉKLETEK,
NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK Igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke, ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták.” 1.számú mellékletében foglalt
Tartalomjegyzékben a Kizáró okokkal, valamint a gazdasági és pényzügyi valamint a
műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások
körében szerepel az egységes európai közbeszerzési dokumentumra (EEKD), mint I. sz.
mellékletre hivatkozás. Az I. számú melléklet, illetőleg EEKD formanyomtatvány
azonban az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes
körűen,
közvetlenül
és
díjmentesen
való
elérhetőségeként
megadott
http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes internetes címen nem érhető el.
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében szíveskedjen
kiegészítő tájékoztatás keretében az ajánlattevő rendelkezésére bocsátani a Közbeszerzési
dokumentumokban hivatkozott egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD)
tartalmazó I. sz. mellékletet
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válasz:
Az EEKD dokumentumot ajánlatkérő a jelen kiegészítő tájékoztatás keretében is
megküldi, de az a http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes internetes címen is
elérhető.
3. kérdés:
A
Közbeszerzési
dokumentumok
részét
képező
„MELLÉKLETEK,
NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK Igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke, ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták.” 1.számú mellékletében foglalt
Tartalomjegyzékben Az ajánlati felhívásban előírt egyéb nyilatkozatok, igazolások
körében szerepel az „Ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozata a villamos energia
mennyiség rendelkezésére állásáról, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírva (9. számú melléklet)”.
Tekintettel arra, hogy a nyilatkozatminták között a 9. számú mellékletként az „Árazó excel
táblázat, külön mellékletként csatolva” meghatározás szerepel, ezért kérjük tisztelt
Ajánlatkérő szíves felvilágosítását, illetőleg megerősítését, jól értelmezzük-e, hogy az 1.
számú tartalomjegyzékben hivatkozott „a villamos energia mennyiség rendelkezésére
állásáról” szóló nyilatkozat az ajánlattevő részéről figyelmen kívül hagyható?
válasz:
Az értelmezés helyes.
4. kérdés:
A
Közbeszerzési
dokumentumok
részét
képező
„MELLÉKLETEK,
NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK Igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke, ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták.” 11.számú mellékletében foglalt
Tartalomjegyzék 2.-ben az Egyéb igazolások / nyilatkozatok a kizáró okok tekintetében
mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)
tekintetében körében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében történő
nyilatkozattétel kapcsán szerepel hivatkozás Ajánlatkérő által 15. számú mellékletként
adott nyilatkozatmintára.
A nyilatkozattételre Ajánlatkérő két 15. számú mellékletet bocsátott rendelkezésre,
melyek közül a 15./A számú mellékletben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) pontjában foglalt
törvényi hivatkozás, a 15./B számú mellékletben pedig a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 8.§ ib), illetve 10.§ gb) pontjaira hivatkozás szerepel.
Amint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) alpontja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a)-b)
vagy d) alpontjára, a Korm. rendelet 8. § ib), illetve 10. § gb) pontja pedig a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjára hivatkozik, ezzel
megegyezően a 15./A és a 15/B számú mellékletek is a két különböző jogszabály
megjelölését tartalmazzák.
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Tekintettel arra, hogy a jogszabályi hierarchiát figyelembe véve a Kbt.-ben előírt
szabályok az irányadók, így a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és 10. § (1)
bekezdés g) pont gb) alpontjában hivatkozott Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont
vonatkozásában a Kbt.-ben hivatkozott rendelkezés az irányadó, kérjük tisztelt
Ajánlatkérőt, szíveskedjen megerősíteni, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásra
csatolandó igazolások körében megfelelő és elegendő ajánlattevő részéről a15./A számú
melléklet szerinti nyilatkozat csatolása.
Kérésünkben foglaltak alátámasztására mellékeljük a Közbeszerzési Hatóság adott
jogszabályi rendelkezések értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalását.
válasz:
Az értelmezést ajánlatkérő elfogadja.
5. kérdés:
A
Közbeszerzési
dokumentumok
részét
képező
„MELLÉKLETEK,
NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK Igazolások, nyilatkozatok
jegyzéke, ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták.” 11.számú mellékletében foglalt
Tartalomjegyzék 2.-ben szerepelnek az alábbiak:
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a szakmai tevékenység végzésére
Az ajánlati felhívás III.1.1) SZT1) pontja alapján:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján az engedély másolata.
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen
ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a Kbt.
69. § (4) bekezdése alapján felkért ajánlattevő esetében az engedély
meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energia és Közmű-szabályozási
Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Amennyiben az engedély ott nem
fellelhető, az engedély másolatának benyújtása szükséges.)
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására
Az ajánlati felhívás III.1.2) P1) pontja alapján:
Cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három, mérlegfordulónappal
lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (villamos energia
szállításból) származó – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő)
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A tárgybeli ajánlati felhívás III.1.1) pontja szerint Ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények körében nem határozta meg a Kbt. 65.§ (1) c) pontját, valamint a felhívás
III.1.1) pontja nem tartalmaz SZT1) alpontot.
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Ajánlatkérő a Gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében a III.1.2) P1) pontjában
foglaltak szerint, az ajánlattevő saját vagy jogelődjének az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző három üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját vizsgálja, míg a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállításból)
származó árbevételt nem.
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt szíveskedjen megerősíteni, hogy jól értelmezzük, miszerint a
fenti Tartalomjegyzék 2.-ben szereplő III.1.1) SZT1) pontra hivatkozás ajánlattevő által
figyelmen kívül hagyható, valamint a III.1.2) P1) pont vonatkozásában a közbeszerzés
tárgyából (villamos energia szállításból) származó –általános forgalmi adó nélkül
számított- árbevételről nyilatkozni nem szükséges, hanem ajánlattevőnek az ajánlati
felhívásban foglaltak szerint „amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, úgy az erről szóló nyilatkozatot” szükséges csatolnia.
válasz:
Az értelmezés mindkét esetben helyes.
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