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„Szállítási, rakodási munkák”  tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás 

megadása 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

Ajánlatkérő az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Ajánlattevőt, hogy a „Szállítási, rakodási munkák” tárgyú 

beszerzési eljárásban az alábbi kérdések érkeztek, melyre az alábbiakban adja meg a választ: 

 

1. Kérdés: A 2017. június 26-án megküldött Ajánlattételi felhívás a Műszaki, illetve szakmai 

alkalmassági követelménnyel (szakember) kapcsolatosan felsorolja a csatolandó 

dokumentumokat (ajánlattevői nyilatkozat, szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget 

igazoló dokumentum, rendelkezésre állási nyilatkozat). T. Ajánlatkérő erre vonatkozóan 

mintanyomtatványokat (2. számú dokumentum) küldött az Ajánlattételi felhívással 

egyidejűleg. 

Az „AJÁNLATTEVŐ SZAKEMBEREINEK BEMUTATÁSA” mintanyomtatvány szerint a 

teljesítésbe bevonandó szakembernek Felelős műszaki vezetői jogosultsággal kell rendelkeznie. 

Kérdésünk, hogy milyen szakterületi jogosultsággal kell rendelkeznie a szakembernek? Ez 

nem derül ki sem az Ajánlattételi felhívás 5. pontjában foglaltakból, sem a kiadott 

mintanyomtatványokból. 

Válasz: Az „Ajánlattevő Szakemberek Bemutatása” című mintanyomtatványában csak a minta miatt 

adminisztrációs hiba okán maradt benne a felelős műszaki vezetői jogosultság, kamarai 

nyilvántartási szám, szakvizsga részek. A szakemberek leírását a felhívás 5. pontjában részletezi. A 

mintában lévő nem releváns részeket törölni lehet a nyilatkozatban. 

 

2. Kérdés: Mivel nem tisztázott a szakterületi jogosultság, szintén a szakemberekkel 

kapcsolatban kérdezzük, hogy a szakmai önéletrajz kitöltése során milyen jellegű tevékenység 

számít szakmai tapasztalatnak? 

Válasz: Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás (szállítás, rakodás, daruzás) vagy azzal egyenértékű 

szakmai tapasztalatot tartja elfogadhatónak. 

 

3. Kérdés: Amennyiben minden részre ajánlatot kívánunk adni, minden rész esetében más-más 

felelős műszaki vezető bemutatása szükséges, vagy elegendő 1 fő FMV mind az öt rész 

esetében? 

  Válasz: Nem kell felelős műszaki vezető bemutatása. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is 

figyelembe véve készítse el. 

 

Budapest, 2017.06.26.  
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