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Tisztelt Részvételre Jelentkező!
Ajánlatkérő az „Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése, támogatása, kapcsolódó
hardver és licensz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérdésekre az
alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:
A 2016. május 18. napján érkezett kérdés:
1. Kérdés:
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt erősítse meg, hogy a részvételi szakaszban még nem kell az
ajánlati biztosíték befizetését teljesíteni, ezt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplőnek kell majd az ajánlati szakaszban rendelkezésre bocsátani.
Válasz: Megerősítjük az érdeklődő gazdasági szereplő felvetését, az ajánlati biztosítékot –
ahogy a nevében is benne van – az ajánlati szakaszban, az ajánlat biztosítékaként kell
ajánlattevőnek nyújtania. A Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint: „Az ajánlatkérő az eljárásban való
részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség
beálltáig a felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta.
Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az eljárás részvételi
szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni.” A biztosítékot az ajánlati
kötöttség beálltának időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani.
A 2016. május 20. napján érkezett kérdés:
1. Kérdés:
Előzetes tárgyalásaink alapján egy másik megoldásszálítóval közösen szeretnénk ajánlatot
benyújtani az ajánlati felhívásnak megfelelően, azonban cégünk nem kapott hivatalos értesítést
a közbeszerzési eljárás elindításáról, továbbá az ajánlati felhívást sem kaptuk meg.
Érdeklődni szeretnék, hogy az ajánlati felhívás 5.1-es pontja szerint van-e lehetőségünk ebben
az esetben közös ajánlat benyújtására.
Válasz: Jelen eljárás a Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű tárgyalásos
közbeszerzési eljárás (Kbt. 85. § (1) bekezdés szerinti eljárás).
A tárgyalásos eljárás olyan, két szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi
szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való
1

alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt a 69. §-sal összhangban. A részvételi szakaszban
a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az
ajánlatkérő az alkalmasnak minősített és ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőkkel
tárgyal a szerződés feltételeiről.
Az eljárás részvételi felhívása az Európai Unió hivatalos lapjában, a TED-en (2016/S 090160213 azonosítószámon 2016.05.11. napján), illetve a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési
Értesítőjében (KÉ-4969/2016. iktatószámon 2016.05.18. napján) került közzétételre.
Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá a
jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők erre vonatkozó megállapodását.
Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását kizárja.
Kbt. 35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi
jelentkezést.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
megjelölését.
(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §],
a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös
ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése]
esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás
nem következhet be.
(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó
szervezet alapításához, azonban ha a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés teljesítése érdekében indokolt, a nyertes ajánlattevő(k)től megkövetelheti azt. Az
eljárást megindító felhívásnak a gazdálkodó szervezet alapítására vonatkozó ajánlatkérői
elvárást egyértelműen rögzítenie kell.
(9) Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében lehetővé teszi vagy megköveteli
gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság), a közbeszerzési dokumentumokban
köteles megadni a létrehozandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket, amelyek
kizárólag a jogi formára, a jegyzett tőke minimális - a szerződés értékével arányosan
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meghatározott - összegére, a gazdálkodó szervezet tevékenységi körére, valamint
tevékenységének ellenőrzésére vonatkozhatnak.

Budapest, 2016. május 26.
Üdvözlettel:

Bálint Gyöngyi
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
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