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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Magyar Nemzeti Bank által „Földgáz szállítás 2012 - 2013 (KBE/000043/2012)” tárgyban indított, a 
Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 36. számában 4720/2012 iktatószám alatt megjelent részvételi 
felhívással indított közbeszerzési eljárás során, a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 45. § 
szerinti kiegészítő tájékoztatás keretében írásban kérdéseket tettek fel Ajánlatkérőnek. 
 

A feltett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 

 

1. Kérdés: 

„Ugye helyesen gondoljuk, hogy a Részvételi felhívás III. 2.2. pont szerint, amennyiben ajánlattevő 

beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján elérhető, nem szükséges cégszerű nyilatkozat 

csatolása arról, hogy a beszámoló az említett honlapon elérhető? 

 

Válasz az 1. Kérdésre: 

Igen, helyesen gondolják. Ezzel kapcsolatban nem kell nyilatkozatot csatolni, ajánlatkérő magától 

ellenőrzi a beszámolót a céginformációs szolgálat honlapján. 

 

2. Kérdés: 

„Ugye helyesen gondoljuk, hogy a Részvételi felhívás III. 2.2. b) és c) pontjára vonatkozóan nem kell 

cégszerű nyilatkozatot csatolnia, ajánlatkérő ellenőrzi a hivatkozott adatokat ajánlattevő 

beszámolójából?” 

 

Válasz a 2. Kérdésre: 

Igen, helyesen gondolják. Ezzel kapcsolatban nem kell nyilatkozatot csatolni, ajánlatkérő maga ellenőrzi 

a hivatkozott adatokat ajánlattevő beszámolójából. 
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3. Kérdés: 

„Ugye helyesen gondoljuk, hogy a Részvételi dokumentáció 21. oldalán lévő Információs lap 6. 
pontjában csak a jelen eljárásban aláírásra jogosult személyek adatait kell feltüntetni? Tehát csak 
azokét, akik a részvételi jelentkezést aláírják, de azon személyekét nem, akik csak szignálnak (aláírási 
címpéldánnyal alátámasztott RD 8. old. első bekezdés) belső szabályzat végett. 
 

Válasz a 3. Kérdésre: 

Igen, helyesen gondolják. 

 

4. Kérdés: 

Helyesen gondoljuk-e, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot csak abban az esetben kell 
megtenni, ha más szervezet kapacitására támaszkodunk, tehát nemleges nyilatkozat csatolása nem 
szükséges? 
 

Válasz a 4. Kérdésre: 

Ha nem támaszkodik ajánlattevő más szervezet kapacitására, akkor a „NYILATKOZAT a Kbt. 55. § (5) 

bekezdéséről” kitöltése során a „nem támaszkodik más szervezet kapacitására” lehetőséget válassza ki 

(húzza alá). Ilyen esetben a kapacitást biztosító szervezet nyilatkozatát („NYILATKOZAT a Kbt. 55. § 

(5)és (6) bekezdésről”) értelemszerűen nem kell benyújtani. 

 

5. Kérdés: 

A részvételi felhívás V.4. 10. pontja szerint: „A Kbt. 54. § (1) bekezdése figyelembe vételével az 
ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 
teljesítése során meg kell felelni.” 
 
Kérdésünk: Tekintettel arra, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján a fenti kötelezettséget 
ajánlatkérő építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében írhatja elő, jelen közbeszerzés 
tárgya pedig árubeszerzés, jól gondolja ajánlattevő, hogy a felhívás V.4.10 pontja szerinti hivatkozás 
egy elírás, és ajánlattevők nem kötelesek a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot megtenni? 
 

Válasz az 5. Kérdésre: 

Igen, jól gondolja ajánlattevő. Nem kell ebben a tárgyban nyilatkozatot csatolni. 

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét! 

 

Tisztelettel: 

MAGYAR NEMZETI BANK 

  Székely Attila 

 Központi beszerzés vezetője 
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