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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS III.  

 

 

Eljárás megnevezése:  "Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás”  

(2017/S 123-249378) 

Megküldve:  valamennyi ismert érdeklődőnek  

 

 

 Tisztelt Cím!  

 

A Magyar Posta Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) ajánlatkérő által meghirdetett, 

a "Szakmai minőségbiztosítási szolgáltatás” tárgyú, 2017/S 123-249378 azonosító számú 

közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdése alapján beérkezett 

kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja. 

 

1. Kérdés: A részvételi felhívás II.2.5) Értékelési szempontok részben leírt minőségi 

kritériumnak való megfelelést hogyan és mikor várják Ajánlattevő részéről igazolni? 

Elegendő, ha az ajánlattétel során csatoljuk a szükséges igazolásokat? 

 

Válasz: A Kbt. 85. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi szakaszban a 

részvételre jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy 

alkalmatlanságáról dönt a 69. § -sal összhangban. A részvételi szakaszban a részvételre 

jelentkező nem tehet ajánlatot. Tehát értékelési szempontok szerint ajánlatot tenni és azt 

igazolni az ajánlattételi szakaszban kell.  

 

2. Kérdés: AK a részvételi felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1 

pontjában leírt alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében a megrendelő által kiállított 

referenciaigazolásnak tartalmaznia kell-e az „1500 szakértői munkaóra” kifejezést? 

 

Válasz: A részvételi felhívás szerint: „Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a 

következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés - év/hónap/nap), a szerződést kötő 

másik fél neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve, elérhetősége, az elvégzett szolgáltatás 

tárgyának rövid leírása, teljesítés mennyisége (szakértői munkaóra), továbbá nyilatkozni kell 

arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.” 

Az M/1 alkalmassági követelmény szerint: „Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben 

nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban, a 

közbeszerzés tárgyának (minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtása) származó 1 db, lezárt, 

szerződésszerűen teljesített informatikai alkalmazásfejlesztési projekt megvalósításában 
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végzett minőségbiztosítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciamunkával, amely 

referenciamunka szerinti teljesítési óraszám eléri vagy meghaladja az 1500 szakértői 

munkaórát. A referenciakövetelmény több referenciával is teljesíthető.” 

 

Fenti követelmények alapján azt kell igazolni, hogy a referenciamunka szerinti teljesítési 

óraszám eléri vagy meghaladja az 1500 szakértői munkaórát. A referencia igazolásban 

fel kell tüntetni a szakértői munkaóra számot, mint a szerződés teljesítésének 

mennyiségét.  

 

Budapest, 2017. július 19. 

 

 

  Tisztelettel:  

Dr. Jobbágy Krisztina FAKSZ, 

       az Ajánlatkérő nevében 
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