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Tisztelt G azdasfryi Szerepl6k !

A Budapest F6v6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorm6nyzat qanlatkero iital inditott ,,Vagyon-
ds.felelffssdgbiztosftdsi szerzfdds Budapes't Ffvtiros X. keriilet l(flbdnyai hnkormdnyzat ds
intdzmdnyei szdmdra" tftrgyi kozbeszerz6si e1j6r6s ajtnlatt<lteIi szakaszdban lrkezett
kdrddsekre az ajanratkero az alfhbi kiegdsz;ito t|jekoztar.ttst adja:

Kdrd6s: K6rjtik rdszletes k6rstatisztika kiad6s6t, ami dves bont6sban. m6dozatonkdnt
tartalmazza a k6rok pontos megnevez6sdt/leiriist, illetve kdrjtik a kfntartal6kok kiad6srit,
szintdn dves bontdssal, m6do:zatonkdnt. Kdrjtik reszletezni a 2011-es elemi k6rokat!

Vrilasz: A kiizbeszerz6si dokumentumok V. mell6kletek6nt 
^z ajrinlattev6k

rendelkez6s6re bocsftott t6bl6zat els6 fiil6n iisszesitve, mridozatonk6nt ldthat6ak a
kfradatok, mig a mrisodik fiiliin a r6szletes adatok vannak. A k6rdez6 riltal emlitett
m6dozat a tilblflzat ,,E" oszlop6b6l, a tartal6k az orE" oszlopr{b6l kiolvashat6, az 6ves
bontdst pedig az iisszesftd fiil tartalmazza. Ezen adatokat a jelenlegi biztosft6 bocs6totta
az ai6nlatk6r6 rendelkez6s6re. A jelenlegi szolgriltatl az ajfnlatk6r 6 fltal megadott
adatokat tartia nyilvfn a kdrokr6l, ajfnlatk6r6 tovfbbi adatokkal nem rendelkezik.

Ajdnlatk6r6 {llispontja szerint a kiizbeszerz6si dokumentumok r6szek6nt kiadott
mell6kletek elegend6 adatot szolgfltatnak a megfelel6 ajfnlatt1telhez, 6s a t6rgyal6son is
leh et6 s 6 giik lesz az aj inlattev6 kn ek k6rd ezn i.

A 201l-es elemi kdrok r6szletez6s6nek k6r6se bizonydra elirdsi 6s a 2015-iisre gondolt a
p6ly6z6, hiszen 7 6vvel ezelltti kfradattal nem rendelkezik az ajfnlatk6r6. Amennyiben
a k6rdezf a 2015-iis elemi kfrra gondolt, figy az alatt a 2015. lriti,.r 8-i extr6m es6z6s
6rtend6, - ahogyan az 

^z 
V. mell6kletben szerepel -, amelvre vonatkoz6an minden

biztositd, rendelkezik adattal.

kdrd6s: Az aiftnlattdteli felhiv6s 7. pontja szerint ,,At6rgyal6son a felek a mtiszaki tartalom, a
szerzod1,ses feltdtelek, 6s az ajfinlati 61 6,s az egy6b 6rtdkel6si rdszszempontok szerinti tartalmi
elemek tekintet6ben egyeztetnek. A benyirjtott ajdnlat alapjan rnind, az ajfnlattevok, mind
pedig az ajfnlatk6r6 javaslatot tehet ezek m6dosit6sdra." A felhivd.sban szeiepl6 maximum 6r
szem6lyes tdr gy alts alapj 6t kep ezi- e?

Yiiasz: A maximdlisan megajrinlhatri 6r nem k6pezi a tfrgyalfts r6sz6to mivel a megadott
maximum rir tfll6p6se eset6n eljdrrisrenrl vfltr{sra keriilne sor 6s emiatt eredm6nytelen
eljfrfsra, rfadfsul a tdrgyalisi szabflyok Kbt. S8.$ (6) bekezd6s a) pontj6ban
meghatfrozott korlftjfba titkiizne, hiszen egy magasabb iisszegben maximaliz6lt
ajfnlati 6r ellirflsacset6n lehet, hogy tiibb p6lyitz6 is jelentkezettvilna az eljirr1sra. A
tdrgyalfson lehet6s6g lesz a szakmai tartalom :irat befoly{sol6 felt6teleinek tiszt1zits1ra
(pl. iinr6sz m6rt6ke).

,"42 elidrdst meghirdetd vagt megindft6 fethivdsban, az ajdnlattdteti fethfvdsban 6s az eg,,6b
kdzbeszerzdsi dokumentumokban kazalt feltdtelek olyan jelentds mdrtdkben m1dosuliinak
vagy egdsztilienek ki, amely torz[tja a versenyt vqgy sdrti a gazdasiigi szeieppik

2.



esdlyegyenlSsdgdt, lctildnosen, ha az ilj feltdtelek ismerete alapvet1en befotydsolhatta volna az
,irdekelt gazdasdgi szereplfk arra vonatkozf ddntdsdt, hogy a kLzbeszerzdsi eljdrdsban
tudnak-e rdszvdtelre jelentkezni, vagy o vdltozds kdvetkeztdben valamelyik ajdnlaitevri nem
lenne kdpes a tdrgyaldsok befejezdsdvel vdgleges ajdnlatot tenni. "

Budapest, 2018. m6rcius 28.
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