KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
A Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.), mint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdés g) pontja szerint ajánlatkérő szervezet az
alábbiak szerint kiegészítő tájékoztatást nyújt az általa a Kbt. Harmadik rész VI. fejezete alapján
megindított, „Távközlési rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások” tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárásban beérkezett kérdésekre vonatkozóan.
Kérdés:
„1) Munkaidő
Az ajánlati dokumentáció szerint: „A munkavégzés időtartama 8 óra, munkanapokon előreláthatólag 7.00
és 17.00 között, azonban az ajánlatkérő a pontos munkaidő kezdési és befejezési időpontot később
határozza meg.”
Jól értjük-e, hogy 7.00 és 17.00 óra között, de napi nem több, mint 8 óra lesz a munkaideje a
telefonkezelői szolgáltatást végző munkatársnak? (Vagyis a 7.00 és 17.00 órák közti időtartamot nem
kívánják lefedni.)
2) ISO 9001
A minőségbiztosítási tanúsítvány (ISO 9001) egyszerű másolatát kérték az 1-es és a 2-es részek
tekintetében az ajánlati felhívásban. Ugyanakkor a 12. sz. melléklet szövegében közjegyző által hitelesített
másolat becsatolását írták elő. Kérjük állásfoglalásukat az előbbi ellentmondás feloldására.
3) 14. sz. melléklet
Kérjük megerősíteni, hogy a 14. sz. mellékletben a két alcím helyesen: 1. Távközlési rendszerek javítása //
2. Távközlési rendszerek karbantartása.
4) 1. részteljesítés / elvárt végzettségek egybeesése
Az 1. részteljesítés esetében a teljesítésben résztevőkre vonatkozóan elvárásuk, hogy 1 fő „Systimax
installation and maintenance” és „Systimax copper installation skills” végzettséggel rendelkező szakembert
tudjunk felmutatni. Mi úgy tudjuk, hogy a második féle végzettséget az első magában foglalja. Kérjük
megerősíteni, hogy jól tudjuk, és ennek megfelelően az első végzettséggel rendelkező szakember kielégíti a
második feltételt is.”
Válasz:
1) Munkaidő
Igen, jól értik, azaz munkanapokon 7.00 és 17.00 óra között kell a telefonkezelő szolgáltatást végezni, de a
szolgáltatás nyújtásának napi időtartama nem lesz több mint 8 óra. A 7.00 és 17.00 óra közötti
időintervallumon belül a szolgáltatás nyújtásának pontos kezdési és befejezési időpontját az ajánlatkérő az
ajánlati dokumentációban foglaltaknak megfelelően később fogja pontosan megadni, úgy, hogy a
szolgáltatás nyújtásának időtartama 8 órányi legyen.
2) ISO 9001
Mind az egyszerű másolat, mind a közjegyző által hitelesített másolat elfogadásra kerül.
3) 14. sz. melléklet
Megerősítjük.
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4) 1. részteljesítés / elvárt végzettségek egybeesése
Tekintve, hogy azon személyek, akiknek „Systimax Installation and Maintanance” végzettsége van,
rendelkeznek a „Systimax Copper Installation” végzettséggel is, az alkalmasság igazolható az előbbi
végzettségről szóló bizonyítvány vagy oklevél egyszerű másolatának csatolásával, ugyanakkor az
alkalmasság igazolására nem elegendő kizárólag Systimax Copper Installation végzettség bemutatása.
Budapest, 2008. június 24.
Üdvözlettel:
Székely Attila
a Központi beszerzés vezetője
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