
1. Kérdés: A részvételi felhívás III.1.3. pont M1 alpontja szerinti referenciák esetében kérjük 
annak pontosítását, hogy a referenciamunkákat a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 21. § (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, azaz az elmúlt három évre vonatkozóan kell 
bemutatni, és nem a részvételi felhívás feladását megelőző hat évre tekintettel, ahogy azt a 
felhívás tartalmazza. 
Válasz: A részvételi felhívásban helyesen szerepel a feladását megelőző hat évre vonatkozó 
rész, amelyet a hivatkozott kormányrendelet is lehetővé tesz. 

 
 

2. Kérdés:  Elfogadja-e T. Ajánlatkérő, hogy amennyiben a részvételre jelentkező/ajánlattevő 
képes egyetlen referencia keretében bemutatni 800 darab kgfb.-re vonatkozó szerződést, 
nem szükséges összesen legalább 5 db. referenciáról nyilatkozni. 
Válasz: Legalább 5 különböző referenciát kérünk, azonban minden évet új referenciának 
számítunk az eljárás tárgya miatt. 
 

 

3. Kérdés: Tárgyi eljárás részvételi szakaszában T. Ajánlatkérő biztosította a benyújtandó 
dokumentumok jegyzékét és azok kitöltendő tartalmi részletezését. A Közbeszerzési 
útmutató 9. oldalán a 9.3 pontban található „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” 
kitöltése nem egyértelmű. A szövegtartalom némileg ellentmondásos a 3. és a 4. bekezdést 
illetően. (A 3. bekezdésben csak a IV. rész α pontját kérik kitölteni, a további részeket nem. A 
4. bekezdés ezzel szemben több mindent kér megjelölni.): 

 „…, azaz az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α (alfa) pontját kell 
csak kitöltenie, a további részeket nem. 

 A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kizáró okok fenn nem 
állásának alátámasztására benyújtandó igazolás, valamint adott esetben az alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés alátámasztására szolgáló igazolás kiállítására mely szerv 
jogosult, valamint az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által 
az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett..” 

Válasz: Amennyiben nem magyarországi működési,biztosítási engedéllyel rendelkező cég 

adja be a nyilatkozatot, úgy kérjük, tüntesse fel az adott tagállam e-Certis rendszerben 

igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázis 

használatához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Nem 

magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy 

információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. 

 
 
 


