
 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (ajánlattételi szakasz 1.sz.levél) 
 
 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 

A MÁV-START Zrt. által indított „Munkavállalók munkaerőkölcsönzéssel történő biztosítása” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevők részéről írásban érkezett kérdésekre ajánlatkérő az alábbi válaszokat 

adja: 
 

KÉRDÉS: 

A „Munkavállalók munkaerőkölcsönzéssel történő biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbi kiegészítő 

tájékoztatást szeretnénk kérni: 

A kirendeltségek megléte, igazolása elegendő a 22.számú nyilatkozat kitöltésével, vagy szükséges azokat egyéb 

engedéllyel is Ajánlattevőnek igazolni? 

 „Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik minimálisan az alábbi településeken minimum egy 

darab kirendeltséggel: 

-          Budapest, 

-          Debrecen, 

-          Miskolc, 

-          Pécs, 

-          Szeged 

-          Szombathely 

-          Szolnok.  

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának a Közbeszerzési Dokumentumok 

részeként rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett alkalmassági követelményhez (IV. rész C) 

kapcsolódóan a formanyomtatvány jobb oldali oszlopában feltüntetett információk.” 
 

VÁLASZ: 

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás részvételi felhívásában és a Közbeszerzési Dokumentumokban a fenti 

alkalmassági tekintet igazolásaként az alábbiakat rögzítette: 

 „A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja szerint azoknak a kirendeltségeknek a 

megnevezésével és pontos címének feltüntetésével, cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában, amellyel a részvételre 

jelentkező rendelkezik.  

Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának a Közbeszerzési Dokumentumok részeként 

rendelkezésre bocsátott mintájában az érintett alkalmassági követelményhez (IV. rész C 9) pont) kapcsolódóan a 

formanyomtatvány jobb oldali oszlopában feltüntetett információk.” 

Tehát ajánlatkérő nem írt elő a kirendeltségek kapcsán engedély vagy más egyéb dokumentum becsatolására 

vonatkozó elvárást, azaz a nyilatkozat minta kitöltése és aláírása elegendő a tételes igazolás során. 

Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a tételes igazolások tekintetében a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése 

az irányadó. 

 

Kérem, hogy jelen e-mailem sikeres kézbesítését válasz e-mailben szíveskedjenek visszaigazolni a mai napon 

15.00 óráig. 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az automatikus olvasás visszaigazolás a dokumentáláshoz nem elegendő, 

ajánlatkérő minden esetben válasz e-mailben kéri a küldemények sikeres kézbesítésének visszaigazolását. 
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