2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján
Ajánlatkérő: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Adásvételi szerződés keretében Microsoft licencek
beszerzése”
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt eljárás a
Kbt. 81. § (1) bekezdés alapján.
I.
Kiegészítő tájékoztatás:
Kérdés és észrevétel

Ajánlatkérő által adott válasz,
kiegészítő tájékoztatás

1.

az
észrevétel
okán
a
Az EEKD kitöltési útmutatójában a 30. Ajánlatkérő
oldal alján az alábbi szövegrész található: közbeszerzési dokumentumokban javította az

„ALKALMASSÁGI
KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ
MEGFELELÉSRŐL (EEKD IV. RÉSZ)

elírást, melyeket az ajánlati felhívás I.3)
pontjában megadott címen tesz elérhetővé az
eljárást iránt érdeklődő gazdasági szereplők

Ajánlattevő a szakmai tevékenységre és számára.
a műszaki, szakmai alkalmassági
követelményeknek való megfelelésről
az EEKD-ban elegendő, ha csak a IV.
rész: Kiválasztási szempontok, : AZ
ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT
ÁLTALÁNOS JELZÉS részt tölti ki, a
IV. rész bármely más további
szakaszának kitöltése nem szükséges.”
A sablonként becsatolt EEKD IV. rész:
KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK, C:
TECHNIKAI ÉS ALKALMASSÁG 1 b)
pontja
azonban
nincsen
jelölve
áthúzással.
*** táblázat

Jól értelmezzük-e, hogy a C: TECHNIKAI
és SZAKMAI ALKALMASSÁG 1 b) pont
szerinti adatokat NEM kéri T. Ajánlatkérő
megadni az eljárás jelen szakaszában,
összhangban a felhívás III.1.3. pontjában
foglaltakkal, illetve a kitöltési útmutatóban
leírtakkal?
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2.

az
észrevétel
okán
a
Az eljárás indításának törvényi hivatkozása Ajánlatkérő
a Közbeszerzési Dokumentumok 2. oldalán közbeszerzési dokumentumokban javította az
szereplő információ szerint:
elírást, melyeket az ajánlati felhívás I.3)
pontjában megadott címen tesz elérhetővé az

„Az eljárás típusa:

eljárást iránt érdeklődő gazdasági szereplők

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi számára.
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Második része szerinti, uniós értékhatárt
elérő értékű gyorsított nyílt eljárás a Kbt.
81. § (10) bekezdés alapján.”
A szerződéstervezet I. Előzmények pontja
első bekezdése szerint azonban:
„Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) II.
része szerinti keretmegállapodásos eljárást
folytatott le (Kbt. 105.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján) nyílt (Kbt. 113.§ (1)
bekezdés szerinti) eljárás keretében 2017.
évben „Adásvételi szerződés keretében
Microsoft
licencek
beszerzése”
megnevezéssel.”
Kérjük T. Ajánlatkérőt, oldja fel az
ellentmondást!
****1.

1b) Csak árubeszerzésre és
szolgáltatásnyújtásra irányuló
közbeszerzési szerződések esetében:

Évek száma (ezt az időszakot a
vonatkozó hirdetmény vagy a
közbeszerzési dokumentumok határozzák
meg): […]

A referencia-időszak folyamán a gazdasági
szereplő a meghatározott típusokon
belül a következő főbb szállításokat
végezte, vagy a következő főbb
szolgáltatásokat nyújtotta: A lista
elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az
összegeket, a dátumokat és a közületi
vagy magánmegrendelőket:

Leírás összegek dátumok megrendelők

Budapest, 2017. szeptember 19.

Bálint Gyöngyi
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Kft.
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VISSZAIGAZOLÁS
(ELEGENDŐ EZT AZ OLD ALT VISSZAKÜLDENI)
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
„Adásvételi szerződés keretében Microsoft licencek beszerzése”

Alulírott

_____________________________________,

a(z)

________________________________________ Ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax
(+36

1 789

6943)

/

e-mail

(eszker@eszker.eu

vagy

kozbeszerzes@eszker.eu)

útján

visszaigazolom, hogy a fenti – összesen kettő (2) számozott oldalból álló – „2. számú kiegészítő

tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.

Kelt:

aláírás
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