Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

Címzettek: valamennyi ajánlattevő
Tárgy: 2. számú Kiegészítő tájékoztatás a Sain Krisztián egyéni vállalkozó részére
Sertéstartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.5-16 kódszámú pályázat keretében
„Sertéstartó telep kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
Tisztelt Ajánlattevők!
A tárgyi közbeszerzési eljárásban érkezett kérdésekre a válaszokat az alábbiakban adjuk meg:
1. Kérdés: Ajánlattételi felhívás 22. pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.3.2. pontja
tekintetében: Az 5 fő 5 éves szakmai tapasztalata sertés tartástechnológia szerelésre és a
tervezésre egyaránt vonatkozzon?
Válasz: Igen, az M.3.2.) alkalmassági feltételben előírt követelmény egyaránt vonatkozik
sertéstechnológiai tervezésre és szerelésre, vagyis az 5 fő szakember mindegyikének kell
rendelkeznie egyenként 5-5 év sertéstartástechnológia tervezésben és szerelésben szakmai
tapasztalattal. Nincs meghatározva, hogy az 5 éven belül mennyi legyen a tervezésre és
szerelésre vonatkozó szakmai tapasztalati idő, de mind a két tevékenységből kell
valamennyi szakmai tapasztalattal rendelkeznie a szakembernek oly módon, hogy
összességében minimum 5 év szakmai tapasztalati időt a két tevékenység együttesen érje
el.
2.Kérdés: A felhívás 9. oldal 18. sor 2) pont- A vállalkozói díj kifizetése konkrét
százalékokban van meghatározva. Kérdés, lehet-e ettől eltérni?
Válasz: A részszámlák teljesítési szintjének meghatározására az árazott költségvetésben
az egyes munkarészekre eső becsült érték alapján került sor.
A részszámlák százalékos szintjének módosítására jelenleg nincs mód, Ajánlatkérő e
tekintetben a felhívást nem kívánja módosítani.
A szerződéskötést követően van lehetőség arra, hogy a részszámlákra eső százalékos
teljesítési szint módosításra kerüljön, amennyiben a szerződésmódosítás Kbt.-ben foglalt
feltételei fennállnak.
3.Kérdés: A felhívás 13. oldal M.3.1. pont illetve a 12. számú melléklet - Szakember
jogviszonyának tisztázása: rendelkezésre állásának módjánál munkavállaló és alvállalkozó
szerepel. Jelen esetben az ügyvezető a szakember. Kérdés, beírható-e, hogy személyesen
munkát végző tag, felelős műszaki vezető?
Válasz: Igen, beírható. Amennyiben az ajánlattevő részéről a cég vezető tisztségviselője
(ügyvezetője) kerül megjelölésre az M.3.1.) alkalmassági feltételben előírt pozícióra,
akkor a személyesen munkát végző tag tagi jogviszonya is feltüntethető.
4.Kérdés: A felhívás 22. oldal 18) pont - A szakember önéletrajzában fel kell tüntetni a
tapasztalati időt hónapban és ennek meg kell egyezni a Felolvasólapon feltüntetett értékkel.
Kérdés, hogy ha több hónap van igazolva, mint a megadott, akkor a felolvasólapon melyiket
tüntessük fel és milyen bontásban - együttesen vagy megbontva?
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Válasz: Amennyiben az értékelésre kerülő szakember szakmai tapasztalata a maximális
pontot érő értéknél nagyobb (például 24+18 hónap), akkor a tényleges szakmai
tapasztalatot kérjük feltüntetni, mivel így a felolvasólapra írt adat és a szakmai
önéletrajzba írt adat meg fog egyezni.
A felolvasólapon a megajánlást megbontva, az alábbi formában kérjük feltüntetni:
minimálisan előírt szakmai tapasztalat (hónapokban, egész számban) + többlettapasztalat
(hónapokban, egész számban).
A két értéket nem kell összeadni, és nem a két érték összegét kell feltüntetni. Az
egyértelműség érdekében Ajánlatkérő módosítja a Nyilatkozatminták 2. sz. mintáját
(Felolvasólapot).
Pld. ha a minimális 24 hónapon túl az ajánlattevő szakembere még 8 hónap
többlettapasztalattal rendelkezik, akkor „24 hó + 8 hó” formátumban kérjük ezt
szerepeltetni a felolvasólapon. Természetesen a felolvasólapra írt „24 hó + 8 hó”
megajánlásnak a szakmai önéletrajzban szerepeltetett hónapok együttes számával (azaz
32 hónappal) meg kell egyeznie.
Az értékeléskor a többlettapasztalat értéke (azaz a 8 hónap) kerül behelyettesítésre a
képletbe Pld. 8 hónap többlettapasztalat esetén P8 = (8 – 0) / (12 – 0) * 10 = 6,67 pontot
kap az ajánlattevő.
5. Kérdés: A költségvetés kiírás tartalmaz olyan tételt, melyben a 2017 évi MVH-s
költségvetésben még szerepel, de a 2018 évi árszintű MVH -s költségvetésben már ilyen kóddal
ellátott tétel már nincs. Továbbá "K" tételként kiírt tételt a 2018 évi MVH-s költségvetés már
kóddal tartalmazza. Kérjük válaszukat, hogy árazás során mi ilyenkor a teendő?
Válasz:
A pályázati felhívás szerint mindig a hatályos Építési normagyűjteményt kell használni!
„A költségvetés kiírás tartalmaz olyan tételt, melyben a 2017 évi MVH-s költségvetésben még
szerepel, de a 2018 évi árszintű MVH -s költségvetésben már ilyen kóddal ellátott tétel már
nincs” esetben: legyen K tételként megjelölve.
„K” tételként kiírt tételt a 2018 évi MVH-s költségvetés már kóddal tartalmazza: Legyen
MVH kódos.
A megnevezésben szereplő tétel ne változzon, az mindegy, hogy „K” tétel vagy pedig MVH
kódos tétel. Amihez van jelenleg MVH kód, ott az szerepeljen, amihez nincs, ott pedig „K”
tételként szerepeljen.
Kérem, hogy a válaszokat szíveskedjenek figyelembe venni az ajánlattétel során.
Debrecen, 2018. május 16.

Tisztelettel:
Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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