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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS IV.  

 

 

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: Az ESPD IV. rész alfa pontjához AK megjegyzésben ezt írta: „[1] Amennyiben 

nem egyedül felel meg az alkalmassági feltételeknek, hanem közös részvételre jelentkezőként, 

vagy alkalmasságot igazoló szervezet segítségével, akkor kérjük, hogy itt ne jelölje se a 'nem', 

se az 'igen' választ, hanem hagyja őket üresen, és a IV. rész B [2a) ill. 3) pont - P/1], C [1b) 

pont - M/1; 2) pont - M/2] és D [minőségbiztosításra vonatkozó rész - M/3] pontjait töltse ki 

értelemszerűen.”. Az útmutatóban AK azonban a következőket kéri „Az ajánlatkérő 

segítségként az ESPD formanyomtatványában zöld szövegkiemelő színnel jelölte a 

részvételre jelentkezők által kitöltendő szövegrészeket, valamint áthúzással azon részeket, 

amelyeket nem kell kitölteni.” Kérjük AK szíves újmutatását, hogy melyik utasítást kövessük 

az ESPD helyes kitöltése érdekében. 

Válasz: Mindkét utasítás helyes az ESPD formanyomtatvány kitöltésére vonatkozóan.  

Amennyiben a részvételre jelentkező nem kíván kapacitást nyújtó szervezetet az 

alkalmasságának igazolásához bevonni, akkor az ESPD IV. rész α pontjában az „Igen” 

választ kell megjelölnie, mert igennel válaszol arra, hogy a kiválasztási szempontoknak 

egyedül megfelel.  

 

Amennyiben a részvételre jelentkező kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe az 

alkalmassági feltételek igazolásához, akkor: 

- A részvételre jelentkezőnek üresen kell hagynia az ESPD IV. rész α pontját, és 

azon alkalmassági feltételek esetében, amelyeknek ő, mint részvételre 

jelentkező felel meg (kapacitást nyújtó szervezet nélkül) értelemszerűen ki 

kell töltenie  

o a IV. rész B: [2a) ill. 3) pontjait - P/1. alkalmasság esetére vonatkozóan;  
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o a IV. rész C: [1b) pontját - M/1. alkalmasság esetére vonatkozóan;  

o a IV. rész C: 2) pontját - M/2 alkalmasság esetére vonatkozóan; 

o a IV. rész C: 11) pontját - M/3 alkalmasság esetére vonatkozóan; 

 

- Fentieken túl a kapacitást nyújtó szervezeteknek külön-külön ki kell töltenie és 

cégszerűen aláírnia ESPD II. rész A és B. szakaszaira; valamint a III. részben 

meghatározott információkra vonatkozóan, illetve értelemszerűen a IV. részből 

csak azokat a pontokat, amelyek alkalmasságának igazolásához őt igénybe veszi a 

részvételre jelentkező, így  

o a IV. rész B: [2a) ill. 3) pontjait - P/1. alkalmasság esetére vonatkozóan;  

o a IV. rész C: [1b) pontját - M/1. alkalmasság esetére vonatkozóan;  

o a IV. rész C: 2) pontját - M/2 alkalmasság esetére vonatkozóan; 

o a IV. rész C: 11) pontját - M/3 alkalmasság esetére vonatkozóan; 

 

 

Budapest, 2017. július 20. 

 

 

  Tisztelettel:  

Dr. Jobbágy Krisztina FAKSZ, 

       az Ajánlatkérő nevében 
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