
Tisztelt Gazdasigi Szerepl6kl

Budapest F6vdros X. keriilet K6b:inyai Onkorm6nyzat aj:inlatk6r6 a ,,Digitilis hiizteriileti
miiszaki t6rh6p k6szit6se" t6rgyit lt6zbeszerzdsi elj6r6sban bedrkezett k6rddsekre az al bbi l<jesdszito
ld.iekoztatdst adj a:

,,Ajdnlatkdr6 az ajlnlattlteli felhivris I I . pont miiszaki szakmai alkalmassrigi ninipr:mkovetelmdnyek
M2. pontj6ban el6irta, aj6nlattev6 akkor alkalmas, ha ,,rcnttelkezik legatdbb I f6, a faldmerdsi ds
tdrkdpdszeti tetdkenysdg vdgzdsdhez sziilcsdges szakkipzetsegr1l sz6l6 it/2013. (lit. 21,) VM renclelet
szerhti bdrnely fels6fokti gzettsdggel rendelkez6 szcrketnberrel". Airinlatkdro az ai6nlatteteli
f'elhivas 15. porrtban a kovetkez6ket hat|rozta meg: ,lrnennltiben az ajaitattev6 altal o ):eljesitdsbe
bevonni kivdnt szakentberek a fenti min6sitdsek kr)ztil egyikkel sent reidelkeznek, tigy ajlmtalev6 |
pantot kap Afentiek kdzt'il I mindsltds megldte esetdn 3 pontot kap az ajdnlattevI, 2 iin1iites megpte
esetdn 6 pontot, 3 minds[tds megldte esetin I0 pontot. A min6sitdsek ,szdma az osszes szakemberue
eg)iittesen drtend1 " tovhbbd ,,Az ajdnlatok drtdkeldsi szempontok szerinti tartalmi elenteinek
drtdkeldse sordn adhar6 pontszdm als6 hatdra t pont, fels6 lmtira 10 pont. 1 db fels'fokri fdtdmdr6ftgzeffs'gii ember bettondsdt hatdrozza meg az alkalma,s,s/igi ki)vetelminyek' kdzbtt." Tov6bb6
aj6nlatk6ro a felolvas6lapon ,,a teljesitdsbe bevonni kfrlint ,siakemberek kipzetts1ge (min1sitdsek
darabszdma),, drtdket keri megaj(tnlani. "

L K6rd6s:

A fenti rendelkez6seh egytittes alkalmazAsa nem egy6rtelmii. Azaz plusz pontot 6r_e I f.o
ingatlanlendez6 ftildm6r5 6s GD-T 6s GD-Sz rnin6sit6sii szakernber feJajdnldsrihoz icisszeserr l0 pont)
k6pest tdbb ugyanilyen v6gzetts6gii ember bevon6sa? Tcibbletpontot ir-e i fo fels6fokir foldm6ro
vegzetts6gl'r, ingatlanrendez6 ftjldm6ro, geod6ziai ter.vezcl (cD-T) 6s geoddziai szakdrt6 (GD-Sz)
minositdsir szakember felaj6nl6s6hoz (osszesen 10 pont) hdpcst tdbb felsofokir fcilclrndro vdgzetrsegii,
ingatlanrendezo fcildm6r'6, geoddziai tervezo (GD-T) es geodeziai szakerto (cD-Sz; minositesii
szakember ember bevon6sa (azaz2 ilyen szaltember eseten 20 pontj6r)?

Vilasz: Ahogyan azt az zi6nlatk6r6 az elisr|st meginclft6 felhivris 15. pontjriban el6irta, -
iisszhangban a Kiizbeszerz6si Hat6signak a Kiizbeszerz6si Ertesit6 2012. 6vi 6L sz6m6ban;
2012.,ifnius l. napirin megielent 6rt6kel6si m6dszerekr6l kiadott ftmutat6,i6val -, ai6nlatk6ro az
ai6nlatokat 1-10 pontig pontozz , Azaz 10 pont a maximum. Egy6bk6nt meglegyezni kiv6n,iuk,
hogy a.i6nla1h6rd elhatirolta a hatilyos Kbt'neh megfelel6en az M2, alkalmass6gi kiivetelm6nyt
az 6rt6kel6si szempontt6l' ugyanis a min6sit6sel< megl6te nem alkalmassdgi felt6iel. Aj6nlatk616
az allrafmass:ig igazolis6ra elfogad b6rmely a ftildm6r6si 6s t6rl<6p6szeti tev6kenys69 i6gz6s6hez
szi.iks6ges szakkepzetts6g16l sz6.l6 79/2013, (III. 21.) VM rendelet izerinti fels6foLri iOgz"ettsOget,
nem hell fiildm616 v6gzetts6ggel rendelkeznie a megai6nlott szakemberneh.

1. sz, kieg6szit6 tij|koztatls

nincs lehet6s6g 20 pontot adni, mivel - ahosvan azt az ai6nlatk6r6 az eli6r6st mesindit6 felhivfs
1!. 

pontiib:an.esv6rtelmiien el6irta - 10 ponta maxim6lis, or;r;j@
10 ponttal 6rt6keli.

Mig az alkalmassigi felt6tel egy szakemberrer igazorhat6, addig az 6rt6ker6si r6szszemponr
szerinti megajfnlfis (azaz a min6sit6sek megl6te) tetsz6leges szimri, a teljesit6sben t6nylegesen
r'6sztvev6 szakemberrel igazolhat6' K6rd6s6re v6laszolva a fenti szal<emberek bevonrisa eset6n

l. K6rd6s: Helyes az 6rtelmez6stink, ha a teljesit6sbe bevonni kiv6nt szakernberek kdpzettsdge
(rnin6sitdsek darabsz6ma) 6rt6k megaddsakor nem sz6rnitjuJr bele a fels6fokri fcjldrrdro vdgzet*dget?
Azaz, ha I fo fels6fokri foldm6r6 v6gzetts6gii, ingatlanrenclezo 1'oldm6r6, geod6ziai tervez6"(GD-T) 6s
geod6ziai szakdrto (GD-Sz) min6sit6sii szakember felaj6nl6sa eset6n a teljesit6sbe bevoini kiv6nt
szal<emberel< l(6pzetts6ge (min6sitdsek darabsz6ma) 6rt6ket 3 db-ban hat6rozzuk mes?



Y laszt Az 6rt6kel6sbe nem sz6mit bele az I f6 a fiildm6r6si 6s t6rk6p6szeti tev6kenys6g
v6gz6s6hez sziiks6ges szakk6pzetts6gr6l sz6l6 1912013. (III. 21.) VM rendeiet szerinti bfrmely
fels6fokri v6gzetts6ggel rendelkez6 szakember alkalmassig igazol6srira megieliilt fels6fokri
v6gzetts6ge, de beleszdmit 

^z 
adott szakember felhivis 15. ponti6ban megieliill min6sit6seinek

szima. Teh6t ugyanazon

a

ai6nlatk6r6 6rl6kel6si r6szszempontkent. Teh{t az on 6ltal hivatkozott szakember
min6sit6seinek szima 3dlt, azaz a maximilis 10 pontot 6ri.

2. K6rd6s: Helyes az 6rtelmez6siink, ha 3 fd fels6fokLi foldmdr6 v6gzetts6gii, geoddziai tervezo
(GD-T) min6sit6sfi szakember felajAnl6sa eset6n a teljesit6sbe bevonni livdnt szakemberek
kdpzetts6ge (minosit6sek darabsz6rna) 6rt6ket 3 db-ban liatarozzuk meg?

vilasz: Igen helyesen 6rtelmezi, hiszen a fdldm6r6 v6gzetts6g nem 6rt6kel6si r6szszempont, a
geod6ziai tervez6 min6sit6s viszont az. Elesen elvflik egym6st6l az alkalmassigi felt6ielk6nt
el6irt fels6fokri v6gzetts69 az 6rt6kel6si r6szszemponth6nt meghat{rozott min6sit6sek sz6mritril a
k6tszeres 6rt6kel6s elkeriil6se 6rdek6ben 6s a hatdlyos Kbt-nek val6 megfelel6s c6lj6b6l. Tehit
3db fels6fokri a 1912013. (III. 21.) \4VI rendelet szerinti v6gzetts6gii, geod6ziai tervezB min6sit6sii
szakember 3db 6rt6kel6si r6szszempont szerinti megajrinldsnak min6siil 6s a maximflis l0
pontot 6ri.

fiildm6r6 v6gzetts6g nem sz6mit bele a min6sit6sekbe, mivel fiildm6r6 min6.it st ,rem irt eto

Budapest, 2017. Aprilis 05.

Tisztelettel

aji,ntatke(igbi #P,"'$il"d$$l,
dr. Magyar Adrie
felelos akkredit6lt kcizbeszerz6si szaktan6csad6
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