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Közbeszerzési eljárás tárgya:

„Vállalkozási szerződés keretében komposztáló telep
fejlesztése a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. vaskúti
hulladékkezelő telepén”

Tisztelt Ajánlattevő!
A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6521 Vaskút, Kossuth u. 90.), mint Ajánlatkérő
„Vállalkozási szerződés keretében komposztáló telep fejlesztése a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft. vaskúti hulladékkezelő telepén” tárgyban közbeszerzési eljárást kezdeményezett a Kbt. 115. § (2)
bekezdése szerint. A közbeszerzési eljárás azonosítója a Közbeszerzési Hatóság által vezetett
Közbeszerzési Adatbázisban: KBE-03865/2017.
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően az alábbi hiányosságokat,
ellentmondásokat észlelte, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 71. §-a alapján
az alábbi hiánypótlásra illetve felvilágosítás-kérésre szólítja fel az ajánlattevőket (az értékelési
sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevőt) az alábbiakban részletezettek
szerint:

I.
A PROFIKOMP KÖRNYEZETTECHNIKA Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
ajánlattevő által benyújtott ajánlat tekintetében
1.

Ajánlatkérő többek között az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi Felhívás 22.8. pontjában
meghatározta, hogy:
Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben nem kerül sor alvállalkozó igénybe vételére, úgy
nemleges nyilatkozat csatolandó, illetve amennyiben az alvállalkozó személye még nem
ismert, úgy az erre való nyilatkozat kerüljön feltüntetésre az ajánlatban.
Ajánlatkérő az ajánlatadást megkönnyítendő ezen nyilatkozathoz is nyilatkozatmintát bocsátott
rendelkezésre.
Megállapítható, hogy Ajánlattevő az ajánlata 7. oldalán ismerteti vonatkozó nyilatkozatát. Abban
azonban akként rendelkezik, hogy „… a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott
részeivel összefüggésben nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni:”
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Mellyel kapcsolatban felmerül többek között, hogy ezek szerint van a közbeszerzésnek olyan része
mellyel kapcsolatban Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni? Ajánlattevő nyilatkozata nem
egyértelmű, abból nem tűnik ki, hogy a közbeszerzésnek van-e olyan része amelynek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
Minderre figyelemmel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja a Kbt. 66.
§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát egyértelmű tartalommal, melyben
1) megadja
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat azzal, hogy amennyiben az alvállalkozó személye még nem ismert, úgy az
erre való nyilatkozat kerüljön feltüntetésre az ajánlatban
VAGY
2) amennyiben nem kerül sor alvállalkozó igénybe vételére, úgy nemleges nyilatkozat
csatolandó arról, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót nem kíván
igénybe venni.
Ajánlatkérő e tekintetben felhívja továbbá a figyelmet a lenti 3.2. hiánypótlási pont
rendelkezéseire.
2.

Ajánlatkérő többek között az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi Felhívás 22.12. pontjában
előírta, hogy
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás
mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény és 10.000.000,- Ft/év mértékű építőipari,
szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.
§ (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés
időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
Ajánlattevő ajánlata 15. oldalán csatolja nyilatkozatát felelősségbiztosításról, amelyben hivatkozik
az ajánlattételi felhívás egyéb információi szerinti felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról. A
nyilatkozat azonban kitételei körében „általános felelősségbiztosítás”-ra vonatkozó hivatkozást is
tartalmaz.
Melyre tekintettel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja egyértelmű
nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás
egyéb információkban foglaltak szerinti, a teljesítésre vonatkozó legalább 5.000.000,Ft/káresemény és 10.000.000,- Ft/év mértékű építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó
felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

3.

Ajánlattevő ajánlata 18. oldalától kezdődően ismerteti a 2. értékelési részszempontra - A szerződés
teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónap) – vonatkozó megajánlását
alátámasztó dokumentumokat.
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3.1. Ajánlatkérő a kiírása rendelkezései körében - az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi
Felhívás 11. pontjában, a 2. értékelési részszempontra vonatkozó előírások körében, többek
között meghatározta, hogy
Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az
Ajánlattevő által megnevezett szakember milyen tapasztalattal (szakmai gyakorlattal)
rendelkezik: összesen hány hónap hulladékgazdálkodási létesítmény(ek) kivitelezésében
szerzett szakmai tapasztalattal, szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az értékelés során Ajánlatkérő kizárólag azon szakembert veszi figyelembe, aki a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriára vonatkozó jogosultsághoz szükséges
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik [azaz amennyiben a szakember rendelkezik
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 1. rész 2. pont D-E oszlop szerinti vagy
azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (MV-É
kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is
elfogadott)]. Az e feletti szakmai gyakorlati idő – azaz a nevezett jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn túli, vagy a jogosultság megszerzését követő szakmai gyakorlati idő
- kerül figyelembe vételre az értékelés során.
Ajánlatkérő ajánlatában feltüntette a megnevezett szakember (V.Z.) tekintetében irányadó
nyilvántartási számot (19-0013) valamint nyilatkozott arról, hogy a szakember a Magyar
Mérnöki Kamara Online Névjegyzékében szerepel.
A magyar nyelven rendelkezésre álló nyilvántartásban (https://www.mmk.hu/kereses/tagok) az
ajánlatban megadott tagszámon azonban nem az Ajánlattevő által megnevezett V.Z. szakember
érhető el. Név szerinti keresés alapján a rendelkezésre álló információk figyelembe vételével a
Magyar Mérnöki Kamara Online Névjegyzékében a megnevezett szakembert szintén nem érte
el Ajánlatkérő.
Mindezen előzményt követően a nevezett szakember a Magyar Építész Kamara online
nyilvántartásában
az
alábbi
elérési
úton
került
ellenőrzésre:
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek&m=tag&f=adatlap&id=1A1D9
Ez alapján Ajánlatkérő azt tudta megállapítani, hogy a nevezett szakember MV-É
jogosultsággal 2020.11.11. napjáig rendelkezik.
Ez alapján az Ajánlatkérő azonban nem rendelkezik információval arról, mikortól rendelkezik
a nevezett szakember az ismertetett jogosultsággal illetve azzal egyenértékű feltételekkel, és
azokkal az önéletrajzban a szakmai tapasztalat igazolásaként ismertetett építési beruházások
teljesítési időszakában rendelkezett-e.
Minderre figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás
keretében tisztázni, hogy a nevezett szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti MV-É kategóriára vonatkozó jogosultsághoz szükséges végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezett a szakmai tapasztalatként bemutatott építési beruházások
időszakáig.
Ennek körében felhívjuk Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a szakember ezen időszakra
vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát. E helyett
Ajánlatkérő elfogadja, amennyiben a szakember önéletrajzában feltüntetésre kerül a
jogosultság és azon nyilvántartási szám, amelyen a szakember a szakmai tapasztalat
szerinti időszak figyelembe vételével ellenőrizhető. A jogosultság olyan időpontban való
fennállásának igazolása szükséges, mely az önéletrajzban ismertetett szakmai tapasztalat
megszerzésének idejét megelőző időpontra esik. Amennyiben az adott szakember a fent
nevezett jogosultsággal ezen időszakban nem rendelkezett, úgy a végzettséget igazoló
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dokumentum egyszerű másolati példányának benyújtása szükséges a szakmai
gyakorlatot pedig az önéletrajzban szükséges feltüntetni, a kiírás rendelkezéseivel
összhangban álló módon.
Amint arra Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentáció rendelkezései körében is kitért, e
tekintetben elfogadja:
- amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet
IV. 1. rész 2. pont D-E oszlop szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal
valamint értelemszerűen
- MV-É kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői
jogosultság is elfogadott
Ismételten felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az e feletti szakmai gyakorlati idő – azaz a
nevezett jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn túli, vagy a jogosultság
megszerzését követő szakmai gyakorlati idő - kerül figyelembe vételre az értékelés során.
Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során a lenti 3.4. pont szerint jár el és további építési
beruházásokat, szakmai tapasztalatot ismertet, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy ezen további
szakmai tapasztalat megszerzésének időpontjára is legyen Ajánlatkérő figyelemmel a
jogosultság meglétének igazolása során.
3.2. Ajánlatkérő a kiírása rendelkezései körében - az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi
Felhívás 11. pontjában, a 2. értékelési részszempontra vonatkozó előírások körében, többek
között meghatározta, hogy
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a fent megjelölt jogszabályhely alapján az ajánlattevő
személyi állományának tapasztalatát értékeli, ezért a szerződés teljesítésében részt vevő
személyi állomány (szakemberek) tekintetében kizárólag azokat fogadja el az értékelési
részszempont bemutatására, akik ajánlattételkor, azaz az ajánlat benyújtásának napján
ajánlattevővel szerződés vagy előszerződés alapján munkajogviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló
más
jogviszonyban
(többek
között
megbízás),
vagy
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszonyban állnak.
Az ajánlat 19. oldalától csatolt szakmai önéletrajz alapján megállapítható, hogy a megnevezett
szakember (V.Z.) munkahelye 1991-2017 időszakban a M-P. Kft.
Melynek okán Ajánlatkérő számára nem egyértelmű, hogy a szakember munkahelye
jelenleg is a M-P Kft. vagy más munkahely. Amennyiben a szakember munkahelye nem
a M-P Kft., úgy kérjük, hogy Ajánlattevő megadni szíveskedjen a szakember jelenleg
irányadó munkahelyét.
Kérjük továbbá, hogy amennyiben a szakember az ajánlattevővel nem áll
munkajogviszonyban, úgy szíveskedjen felvilágosítás keretében tisztázni, hogy az ajánlat
benyújtásának a napján milyen jogviszony volt az ajánlattevő és a szakember és/vagy a
szakember munkáltatója között mely biztosítja a szakember kiírás szerinti bevonását a
teljesítésbe.
Ajánlatkérő kéri, hogy a nyilatkozatból tűnjön ki, hogy az ajánlattételkor, azaz az ajánlat
benyújtásának napján ajánlattevővel a szakember és/vagy a szakember munkáltatója szerződés
vagy előszerződés alapján munkajogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más
jogviszonyban (többek között pl. megbízás) állt.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy mivel nem alkalmassági követelményről van
szó, a szakembert illetve – adott esetben - a szakember munkáltató szervezetét nem kell
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erőforrás szervezetként figyelembe venni, ezen jogi helyzetre nem irányadóak a Kbt. 65. § (7)
bekezdésének a rendelkezései.
Ajánlatkérő felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy amennyiben a szakember nem az
Ajánlattevővel áll munkaviszonyban, úgy a szakember vagy a szakember munkáltatója (a
szerint, hogy melyik az irányadó) Ajánlattevő alvállalkozójának minősül. Ajánlatkérő e
tekintetben kifejezetten is hivatkozza a Kbt. 3. § 2. pontjának a rendelkezéseit. Melyre
figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az alvállalkozó bevonása
tekintetében megtett, az ajánlata 7. oldalán csatolt nyilatkozatát és az a tekintetben
megfogalmazott fenti 1. pont szerinti hiánypótlási felhívást ennek is figyelembe vételével
értelmezze és a hiánypótlás teljesítése során mindennek is figyelembe vételével járjon el.
3.3. Ajánlatkérő a kiírása rendelkezései körében - az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi
Felhívás 11. pontjában, a 2. értékelési részszempontra vonatkozó előírások körében többek
között meghatározta, hogy
Emellett csatolni szükséges a szakember által saját kezűleg aláírt olyan önéletrajzát, melyből
az előírásoknak való megfelelés megállapítható, azzal, hogy annak tartalmaznia kell:
- Projektben betöltött feladatra, pozícióra való utalást
- a szakmai tapasztalat megszerzését jelentő Projekt nevét
- a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét (Projekt megvalósításban való részvétel
ideje minimum év, hó részletezettséggel),
- a Projektben Vállalkozóként részt vevő szervezet nevét, és a részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy nevét, telefonszámát és email
elérhetőségét – amely vállalkozó szervezettel fennálló munkajogviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban az értékelés során figyelembe veendő
szakmai tapasztalatot a szakember megszerezte
- a Projektben Megrendelőként részt vevő szervezet nevét, és a részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy nevét, telefonszámát és email
elérhetőségét.
Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlatban a 19. oldaltól csatolt szakmai önéletrajz
második oldalán feltüntetett tapasztalat igazolása körében nem került megadásra:
-

a szakmai tapasztalat megszerzését jelentő Projekt neve [Kiskunhalas 2015 illetve Felgyő
2015 megnevezés ennek nem megfelelő]
a szakmai tapasztalat megszerzésének ideje (Projekt megvalósításban való részvétel ideje
minimum év, hó részletezettséggel),
a Projektben Vállalkozóként részt vevő szervezet részéről a szakmai tapasztalat/gyakorlat
megszerzését igazoló személy neve, telefonszáma
a Projektben Megrendelőként részt vevő szervezet részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy neve

Figyelemmel továbbá arra, hogy nem került megadásra a szakmai tapasztalat megszerzésének
ideje - Projekt megvalósításban való részvétel ideje minimum év, hó részletezettséggel -, így
többek között nem igazolt az Ajánlattevő 26 hónapos megajánlása. E tekintetben Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésének rendelkezéseire.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy amint azt az Ajánlattételi Dokumentációban is
rögzítette, a szakember esetében az időben párhuzamosan azonos pozícióban teljesített
gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.
Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében
nyújtsa be a szakember szakmai önéletrajzát olyan tartalommal, melyből
megállapítható:
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-

a szakmai tapasztalat megszerzését jelentő Projekt neve
a szakmai tapasztalat megszerzésének ideje (Projekt megvalósításban való részvétel
ideje minimum év, hó részletezettséggel),
a Projektben Vállalkozóként részt vevő szervezet részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy neve, telefonszáma
a Projektben Megrendelőként részt vevő szervezet részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy neve

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy értelemszerűen maga a bemutatott szakember nem tud
elfogadható lenni olyan autentikus személyként, aki a Projektben Vállalkozóként részt vevő
szervezet részéről a szakmai tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazolni jogosult. Így
amennyiben az önéletrajzban a Vállalkozóhoz kapcsolódóan megjelölt e-mail elérhetőség a
szakember e-mail elérhetősége, úgy Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás
keretében a Projektben Vállalkozóként részt vevő szervezet részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy e-mail elérhetőségét is megjelölni
szíveskedjen.
3.4. A Kbt. 71. § (9) bekezdése rendelkezéseire való hivatkozással Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy
Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó,
a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már
bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon
feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az
ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden
ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma
között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé
kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Melyre figyelemmel Ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben valamely a jelen
felhívás rá vonatkozó 3. pontja szerinti hiánypótlási felhívás(oka)t az ajánlatban ismertetett
projektek vonatkozásában nem tudja teljesíteni, úgy a nevezett szakember tekintetében
hiánypótlás keretében az önéletrajzban további projekt tapasztalat kerüljön feltüntetésre.

II.
Az ASINOX Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlattevő által benyújtott ajánlat tekintetében
1.

Ajánlatkérő többek között az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi Felhívás 22.12. pontjában
előírta, hogy
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és
terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás
mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény és 10.000.000,- Ft/év mértékű építőipari,
szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező
felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131.
§ (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
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Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés
időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
Ajánlattevő ajánlata 15. oldalán csatolja nyilatkozatát felelősségbiztosításról, amelyben hivatkozik
az ajánlattételi felhívás egyéb információi szerinti felelősségbiztosítás rendelkezésre állásáról. A
nyilatkozat azonban kitételei körében „általános felelősségbiztosítás”-ra vonatkozó hivatkozást is
tartalmaz.
Melyre tekintettel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja egyértelmű
nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás
egyéb információkban foglaltak szerinti, a teljesítésre vonatkozó legalább 5.000.000,Ft/káresemény és 10.000.000,- Ft/év mértékű építőipari, szerelési, vagyoni kárértékre vonatkozó
felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
2.

Ajánlattevő ajánlata 18. oldalától kezdődően ismerteti a 2. értékelési részszempontra - A szerződés
teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónap) – vonatkozó megajánlását
alátámasztó dokumentumokat.
2.1. Ajánlatkérő a kiírása rendelkezései körében - az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi
Felhívás 11. pontjában, a 2. értékelési részszempontra vonatkozó előírások körében, többek
között meghatározta, hogy
Ajánlatkérő az értékelés során jelen értékelési alszempont kapcsán azt vizsgálja, hogy az
Ajánlattevő által megnevezett szakember milyen tapasztalattal (szakmai gyakorlattal)
rendelkezik: összesen hány hónap hulladékgazdálkodási létesítmény(ek) kivitelezésében
szerzett szakmai tapasztalattal, szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az értékelés során Ajánlatkérő kizárólag azon szakembert veszi figyelembe, aki a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriára vonatkozó jogosultsághoz szükséges
végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik [azaz amennyiben a szakember rendelkezik
a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 1. rész 2. pont D-E oszlop szerinti vagy
azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (MV-É
kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői jogosultság is
elfogadott)]. Az e feletti szakmai gyakorlati idő – azaz a nevezett jogosultság megszerzéséhez
szükséges gyakorlati időn túli, vagy a jogosultság megszerzését követő szakmai gyakorlati idő
- kerül figyelembe vételre az értékelés során.
Ajánlatkérő ajánlatában feltüntette a megnevezett szakember (F.T.) tekintetében irányadó
tagszámot (É 17 0382) valamint nyilatkozott arról, hogy a szakember a Magyar Mérnöki
Kamara Online Névjegyzékében nem szerepel. A szakember jogosultságaként építésztervezés
került megadásra.
Ez alapján az Ajánlatkérő azonban nem állapítható meg, hogy rendelkezik-e a nevezett
szakember az előírás szerinti jogosultsággal vagy azzal egyenértékű feltételekkel (azaz a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 1. rész 2. pont D-E oszlop szerinti vagy
azzal egyenértékű végzettséggel és a végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal), és azokkal
az önéletrajzban a szakmai tapasztalat igazolásaként ismertetett építési beruházások teljesítési
időszakában rendelkezett-e.
Minderre figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt, hogy szíveskedjen felvilágosítás
keretében tisztázni, hogy a nevezett szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti MV-É kategóriára vonatkozó jogosultsághoz szükséges végzettséggel és szakmai
tapasztalattal rendelkezett a szakmai tapasztalatként bemutatott építési beruházások
időszakáig.
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Ennek körében felhívjuk Ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a szakember ezen időszakra
vonatkozó jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát. E helyett
Ajánlatkérő elfogadja, amennyiben a szakember önéletrajzában feltüntetésre kerül a
jogosultság és azon nyilvántartási szám, amelyen a szakember a szakmai tapasztalat
szerinti időszak figyelembe vételével ellenőrizhető.
A jogosultság olyan időpontban való fennállásának igazolása szükséges, mely az
önéletrajzban ismertetett szakmai tapasztalat megszerzésének idejét megelőző időpontra
esik.
Amennyiben az adott szakember a fent nevezett jogosultsággal ezen időszakban nem
rendelkezett, úgy a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolati példányának
benyújtása szükséges a szakmai gyakorlatot pedig az önéletrajzban szükséges feltüntetni,
a kiírás rendelkezéseivel összhangban álló módon.
Amint arra Ajánlatkérő az Ajánlattételi Dokumentáció rendelkezései körében is kitért, e
tekintetben elfogadja:
- amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet
IV. 1. rész 2. pont D-E oszlop szerinti vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a
végzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal
valamint értelemszerűen
- MV-É kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetői
jogosultság is elfogadott
Ismételten felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az e feletti szakmai gyakorlati idő – azaz a
nevezett jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn túli, vagy a jogosultság
megszerzését követő szakmai gyakorlati idő - kerül figyelembe vételre az értékelés során.
Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során a lenti 2.4. pont szerint jár el és további építési
beruházásokat, szakmai tapasztalatot ismertet, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy ezen további
szakmai tapasztalat megszerzésének időpontjára is legyen Ajánlatkérő figyelemmel a
jogosultság meglétének igazolása során.
2.2. Ajánlatkérő a kiírása rendelkezései körében - az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi
Felhívás 11. pontjában, a 2. értékelési részszempontra vonatkozó előírások körében, többek
között meghatározta, hogy
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a fent megjelölt jogszabályhely alapján az ajánlattevő
személyi állományának tapasztalatát értékeli, ezért a szerződés teljesítésében részt vevő
személyi állomány (szakemberek) tekintetében kizárólag azokat fogadja el az értékelési
részszempont bemutatására, akik ajánlattételkor, azaz az ajánlat benyújtásának napján
ajánlattevővel szerződés vagy előszerződés alapján munkajogviszonyban, vagy munkavégzésre
irányuló
más
jogviszonyban
(többek
között
megbízás),
vagy
közalkalmazotti/köztisztviselői/kormánytisztviselői jogviszonyban állnak.
2.2.1. Az ajánlat 19. oldalától csatolt szakmai önéletrajz alapján megállapítható, hogy a
megnevezett szakember (F.T.) 2016. május hónaptól egyéni vállalkozó.
Figyelemmel arra, hogy ekként a bemutatott szakember az Ajánlattevővel nem áll
munkajogviszonyban, Ajánlattevő szíveskedjen felvilágosítás keretében tisztázni, hogy az
ajánlat benyújtásának a napján milyen jogviszony volt az ajánlattevő és a szakember
között mely biztosítja a szakember kiírás szerinti bevonását a teljesítésbe.
Ajánlatkérő kéri, hogy a nyilatkozatból tűnjön ki, hogy az ajánlattételkor, azaz az ajánlat
benyújtásának napján ajánlattevővel a szakember szerződés vagy előszerződés alapján
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munkajogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban (többek között pl.
megbízás) állt.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy mivel nem alkalmassági követelményről van
szó, a szakembert nem kell erőforrás szervezetként figyelembe venni, ezen jogi helyzetre nem
irányadóak a Kbt. 65. § (7) bekezdésének a rendelkezései.
2.2.2. Ajánlatkérő felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy mivel a szakember nem az
Ajánlattevővel áll munkaviszonyban, úgy a szakember Ajánlattevő alvállalkozójának minősül.
Ajánlatkérő e tekintetben kifejezetten is hivatkozza a Kbt. 3. § 2. pontjának a rendelkezéseit.
Ajánlattevő ugyanakkor az ajánlat 7. oldalán csatolt, a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint megtett
nyilatkozatban azt rögzítette, hogy nem vesz igénybe alvállalkozót. Ajánlatkérő e tekintetben
hivatkozza az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi Felhívás 22.8. pontja rendelkezéseit.
Fentiekre is figyelemmel Ajánlatérő felhívja Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében
csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint megtett nyilatkozatát a bemutatott szakemberre
is figyelemmel, megfelelő tartalommal. Akként, hogy a nyilatkozatban megjelöli a
közbeszerzésnek azt a részét, mellyel összefüggésben a szakember egyéni vállalkozó (F.T.)
bevonásra kerül [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja] valamint megadja az ajánlat
benyújtásakor már ismert alvállalkozót [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja]
2.2.3. Ajánlattevő ajánlatában ismerteti F.T. egyéni vállalkozót, aki a szerződés teljesítésébe
tervezetten bevonásra kerülne. Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlatban nem kerül
ismertetésre az egyéni vállalkozó adószáma vagy nyilvántartási száma, melyre figyelemmel az
egyéni vállalkozó az ajánlat bírálatához szükséges mértékben nem ismerhető meg.
Melyre tekintettel felhívjuk Ajánlattevőt, hogy az ajánlatban megnevezett F.T. egyéni
vállalkozó adószámát vagy nyilvántartási számát megadni szíveskedjen.
2.3. Ajánlatkérő a kiírása rendelkezései körében - az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi
Felhívás 11. pontjában, a 2. értékelési részszempontra vonatkozó előírások körében többek
között meghatározta, hogy
Emellett csatolni szükséges a szakember által saját kezűleg aláírt olyan önéletrajzát, melyből
az előírásoknak való megfelelés megállapítható, azzal, hogy annak tartalmaznia kell:
- Projektben betöltött feladatra, pozícióra való utalást
- a szakmai tapasztalat megszerzését jelentő Projekt nevét
- a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét (Projekt megvalósításban való részvétel
ideje minimum év, hó részletezettséggel),
- a Projektben Vállalkozóként részt vevő szervezet nevét, és a részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy nevét, telefonszámát és email
elérhetőségét – amely vállalkozó szervezettel fennálló munkajogviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban az értékelés során figyelembe veendő
szakmai tapasztalatot a szakember megszerezte
- a Projektben Megrendelőként részt vevő szervezet nevét, és a részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy nevét, telefonszámát és email
elérhetőségét.
Megállapítható ugyanakkor, hogy az ajánlatban a 19. oldaltól csatolt szakmai önéletrajz
második oldalán feltüntetett tapasztalat igazolása körében nem került megadásra:
-

a szakmai tapasztalat megszerzését jelentő Projekt neve (így az sem állapítható meg, hogy
a Projekt hulladékgazdálkodási létesítmény(ek) kivitelezésére irányult)
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-

a Projektben Vállalkozóként részt vevő szervezet neve valamint a részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy telefonszáma és email elérhetősége
a Projektben Megrendelőként részt vevő szervezet részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy neve, telefonszáma és email
elérhetősége.

Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében
nyújtsa be a szakember szakmai önéletrajzát olyan tartalommal, melyből
megállapítható:
- a szakmai tapasztalat megszerzését jelentő Projekt neve
- a Projektben Vállalkozóként részt vevő szervezet neve valamint a részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy telefonszáma és email
elérhetősége
- a Projektben Megrendelőként részt vevő szervezet részéről a szakmai
tapasztalat/gyakorlat megszerzését igazoló személy neve, telefonszáma és email
elérhetősége.
2.4. A Kbt. 71. § (9) bekezdése rendelkezéseire való hivatkozással Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy
Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó,
a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt
dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már
bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon
feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a
felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot veszi
figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az
ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden
ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma
között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé
kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
Melyre figyelemmel Ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben valamely a jelen
felhívás rá vonatkozó 2. pontja szerinti hiánypótlási felhívás(oka)t az ajánlatban ismertetett
projektek vonatkozásában nem tudja teljesíteni, úgy a nevezett szakember tekintetében
hiánypótlás keretében az önéletrajzban további projekt tapasztalat kerüljön feltüntetésre.
3.

Ajánlatkérő a kiírása rendelkezései körében - az Ajánlattételi Dokumentáció I. Ajánlattételi
Felhívás 15. a. pontjában többek között meghatározta, hogy
az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része
a matricán legyen
Ajánlattevő ajánlata ezen formai kritériumnak nem felel meg.
Melyre figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében bocsássa
rendelkezésre az ajánlat olyan papír alapú példányát, mely zsinórral, lapozhatóan össze van
fűzve, Ajánlattevő a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíti, a matricát
lebélyegzi, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosult aláírja, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen.
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Ajánlatkérő e tekintetben lehetőséget biztosít Ajánlattevőnek arra, hogy az ajánlat egy példányát
papír alapon a benyújtott ajánlati példánnyal tartalmában mindenben egyező módon ismételten
nyújtsa be a fentiek szerinti formai előírásoknak is megfelelő módon.
Ajánlatkérő arra is lehetőséget biztosít, hogy Ajánlattevő arra jogosult képviselője az ajánlat
benyújtott egy papír alapú példányát személyesen összefűzze akként, hogy az megfeleljen a fenti
formai előírásoknak. E tekintetben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Ajánlattételi Dokumentáció
I. Ajánlattételi Felhívás 22.11. pontja rendelkezéseire, e tekintetben pedig a cégjegyzésre jogosult
képviselőre vonatkozó előírásokra valamint a meghatalmazotti képviseletre. Ez esetben, a
hiánypótlás személyes teljesítéséhez Ajánlatkérővel való előzetes időpont egyeztetés szükséges az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
dr. Geéb Klaudia felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. IV. emelet
Mobil elérhetőség: +36-20-200-3781
Fax: +36-1-700-2919
E-mail: geeb.klaudia@geeb.hu

-------------Az iratok (hiánypótlás, felvilágosítás adás) benyújtásának határideje:
2017. június 13. napja (kedd) 15:00 óra
Az iratok (hiánypótlás, felvilágosítás adás) benyújtásának a címe:
1036 Budapest, Lajos utca 74-76. (bal oldali épületszárny) IV. emelet Titkárság
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy személyesen hiánypótlást leadni munkanapokon hétfőtőlcsütörtökig 09.00-15.00 óra között, pénteken 09.00-12.00 óra között, a hiánypótlási határidő lejártának
a napján a hiánypótlási határidő lejártáig (benyújtási határidőig) lehetséges. A hiánypótlás postai
megküldése esetére az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a hiánypótlásoknak a
hiánypótlási határidő lejártának napján a benyújtási határidő lejártáig be kell érkeznie. A postán feladott
hiánypótlásokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
a hiánypótlási határidő lejáratát megelőzően sor kerül. A hiánypótlás, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A
hiánypótlás beadási módja megválasztásának minden következményét ajánlattevő köteles viselni.
Hiánypótlás, felvilágosítás adás (a továbbiakban együttesen akként is hivatkozva, mint
hiánypótlás) benyújtásának formája:
A benyújtásra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell irányadónak tekintetni, különösen az
alábbiak szerint:
-

-

a hiánypótlást zárt csomagolásban, egy eredeti papír, és az eredetivel mindenben
megegyező 1 db elektronikus (CD/DVD) példányban kell beadni. Az elektronikus
másolati példányt a hiánypótlással együttesen, azzal közös csomagolásban szükséges
benyújtani.
amennyiben a papír alapú és az elektronikus példány között eltérés van, ajánlatkérő a papír
alapú példányt tekinti irányadónak.
amennyiben az ajánlattevő az előírtnál több példányt nyújt be, és a hiánypótlások közül az
eredeti példány nincs megjelölve, ajánlatkérő egy tetszőleges példányt kiválaszt, és azt
tekinti eredetinek. Ajánlatkérő az elbírálás során az eredetiként megjelölt vagy az előzőek
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-

-

-

szerint kiválasztott hiánypótlási példányt tekinti irányadónak.
a hiánypótlás papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával a hiánypótlás első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni,
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg
az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
a hiánypótlás oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget, vagy számokat, vagy képe(ke)t tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.
a hiánypótlásnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján a
hiánypótlásban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
a hiánypótlás lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
a hiánypótlás nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által
elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat a
hiánypótlást aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni;
a hiánypótlás minden olyan oldalát, amelyen – a hiánypótlás beadása előtt - módosítást
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni;
a zárt csomagon az alábbiak szerinti megjelölést kell feltüntetni:
HIÁNYPÓTLÁS
Vállalkozási szerződés keretében komposztáló telep fejlesztése a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. vaskúti hulladékkezelő telepén

Ajánlatkérő egyidejűleg felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. vonatkozó 71. § rendelkezéseire,
ennek körében a Kbt. 71. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra, továbbá kiemelten is a Kbt. 71.§
(8)-(9) bekezdése rendelkezéseire és az ezekre vonatkozó következményeket tartalmazó (10)
bekezdésre:
(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány
pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely
tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes
ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek
személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt esetben és csak úgy változhat, hogy a
hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival
legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb
tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az
értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor
is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők
változását. Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó,
a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum
tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre
vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az
ajánlatkérő az értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé
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kedvező - azt az adatot veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok
alátámasztanak. Az ajánlatkérő az értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő
minden ajánlattevőt, az érték megállapítását követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a
felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között
olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kevésbé kedvező, az
értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.
(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása az
e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha
a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az
eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás
során.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a jelen hiánypótlási felhívás kézhezvételét, olvashatóságát
visszaigazolással (válaszlevéllel) nyugtázni szíveskedjenek. Válasz hiányában Ajánlatkérő
vélelmezi a dokumentum megnyithatóságát, olvashatóságát.
Budapest, 2017. június 6.
Tisztelettel:

dr. Geéb Klaudia
a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.
Ajánlatkérő képviseletében eljárva
dr. Geéb Klaudia felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. IV. emelet
Fax: +36-1-700-2919
E-mail: geeb.klaudia@geeb.hu
Lajstromszáma: 00414
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