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Tisztelt Ajánlattevők!
A Magyar Nemzeti Bank által „DWDM eszközök bővítése (KBE-53/2012)” tárgyban megindított
közbeszerzési eljárás keretében az Ajánlati felhívással és dokumentációjával kapcsolatban az egyik
érdeklődő írásban kérdéseket tett fel az Ajánlatkérőnek.
Tárgyi témában a feltett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk a Kbt. 45. § szerint:
Kérdés-1:
„Ajánlati felhívás III.1.1) pontja:
A szerződést biztosító mellékkörülmények:
Késedelmes vagy hibás teljesítés miatti kötbér (20%), meghiúsulási kötbér (20 %)
Kérés:
Hivatkozva az új Kbt. 126. § (2) és (3) bekezdéseire, kérjük megerősíteni, hogy a fentebb leírt kétféle
kötbér értéke az ott nevezett 20% helyett 5%.
(Kbt. 126.§
(2) A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként legfeljebb a szerződés
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték köthető ki.
(3) A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként
legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékát elérő biztosíték
köthető ki.)”
Válasz 1 :
A fentebb leírt kétféle kötbér értéke 20-20%.
A biztosítékra vonatkozó Kbt. szabályok világossá teszik, hogy a szerződéses biztosíték előzetesen
átadott, biztosított, vagy a vállalkozói számla összegéből visszatartásra kerülő, de mindenképpen a
jövőre vonatkozó igények fedezésére szolgáló instrumentum. A kötbér azonban nem ilyen jogintézmény,
ezért a kötbért nem kell szerződéses biztosítéknak tekinteni. (Kbt. 126. § (4) és (7))
Kérdés-2:
„A szerződéstervezet VII. Biztosítás 7.1 pontjában az ott leírt mértékű felelősségbiztosítási kötvény
másolatának benyújtását írja elő, másrészt a szerződéstervezet 10. sz. melléklete a
felelősségbiztosítási kötvény másolata.
Kérjük megerősíteni, hogy a megfelelő tartalmú fedezetigazolást elfogadja ajánlatkérő a kötvény
másolata helyett.”
Válasz 2:

Amennyiben az ajánlattevő nem tud biztosítási kötvénymásolatot benyújtani, így a megfelelő tartalmú
fedezetigazolást is elfogadja az ajánlatkérő. A fedezetigazolás tartalmazza az alábbi adatokat: szerződő
partner, biztosítás típusa, felelősségvállalás mértéke, biztosítás időbeli hatálya, egyéb a fedezetigazolás
szempontjából fontosnak tartott információ. Az Ajánlatkérő megjegyezi, hogy az általa bekért melléklet
funkciója annak hitelt érdemlő igazolása, hogy az ajánlattevő rendelkezik az ajánlatkérő által kért
biztosítással.
Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét!
Budapest, 2012. április 13.
Tisztelettel:
Székely Attila
a Központi beszerzés vezetője
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