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II. Kiegészítő tájékoztatás
Solti Tamásné dr.

Tisztelt Ajánlattevők!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, mint Ajánlatkérő „Az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár számviteli-pénzügyi rendszereinek szabványos, integrált vállalatirányítási megoldással
történő kiváltása” : tárgyban közbeszerzési eljárást folytat.
Az „Részvételi felhívással” és „Részvételi dokumentációval” kapcsolatban – a korábban
megküldött kiegészítő tájékoztatást követően , határidőben- több kiegészítő tájékoztatás
iránti kérelem érkezett.
A beérkezett kérdésekre a választ - határidőben- az alábbiak szerint adom meg a Kbt. 56. §-a
valamint a 134. § (3). bekezdése szerint.
III. kérdéssorozat:
1. kérdés:
Kérjük erősítsék meg, hogy az ajánlattétel feltételeként elegendő, ha a honlapról letöltjük a
dokumentációt és nem szükséges semmilyen egyéb regisztráció, vagy jelentkezés!
1. Válasz:
Igen
2. kérdés:
"M/3: …- 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 10 éves, informatikai rendszerek tervezésében,
megvalósításában és bevezetésében projektvezetési szakmai gyakorlattal és PMP, IPMA,
CMC vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, ..."
Kérjük erősítsék meg, hogy a 3 végzettség (PMP, IPMA, CMC) nem szükséges egyetlen
embernél, miután a 3 végzettség nagyjából ugyanazt takarja.
Hogyan értelmezzük az "azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember"-t? Melyikkel
legyen egyenértékű: PMP vagy IPMA vagy CMC?
Köszönöm szépen!
2. Válasz:
Bármelyik 1db végzettség a 3 közül elégséges egy embernél, vagy ezen 3 közül bármelyikhez
hasonló egyéb akkreditált és ellenőrizhető vizsga, vagy végzetség!
IV. Kérdéssorozat:
1. kérdés:
A Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében kell nyilatkozatot tenni arról, hogy

2

az ajánlattevő nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozókat. A Kbt. 61. § (1)
és 62 § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok viszont kizárólag az ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók és az
erőforrás szervezetek tekintetében fogalmaz meg kizáró okokat.
Kérjük, erősítsék meg, hogy ennek megfelelően a részvételi dokumentáció 43. oldalán
megadott nyilatkozatmintát a következőképpen módosíthatjuk: „Részvételre jelentkezőként a
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a Kbt.
60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót nem veszek igénybe.”
1. Válasz:
Nem.
V. Kérdéssorozat:
1. kérdés:
„Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Számviteli-pénzügyi rendszereinek szabványos,
integrált vállalatirányítási megoldással történő kiváltása” tárgyú hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretén belül a műszaki illetve szakmai alkalmasság
körében az alábbi kérdést tesszük fel:
Az egyik benyújtani kívánt referenciánkat alvállalkozóként végeztük el, ahol a Megrendelő
Kbt. 68. § (1) a) pontja szerinti szervezet, míg a Fővállalkozó Kbt. 68. § (1) b) pontja szerinti
egyéb szervezet. A referenciában szereplő és a szerződés tárgyában meghatározott feladatokat
teljes egészében mi végeztük el.
Kérdésünk, hogy a referencia elfogadásához a Megrendelő által aláírt referencia igazolást,
vagy az általunk tett, cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatot csatoljuk a részvételi
jelentkezésbe.
1. Válasz:
Elegendő a nyilatkozat.
VI. Kérdéssorozat:
1. Kérdés:
Jól értelmezzük-e, hogy a részvételi felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságok
között P2-el jelölt alkalmassági feltétele csak a részvételre jelentkezőre vonatkozik, a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra
nem? Így csak a részvételre jelentkezőnek kell az elmúlt 3 év teljes forgalmáról nyilatkozni. A
P2 alkalmasság vizsgálata – függetlenül a 10% fölötti alvállalkozóktól – csak a részvételre
jelentkezőre korlátozódik.
1. Válasz:
Igen
2. Kérdés:
Jól értelmezzük-e, hogy a részvételi felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságok
között P3-al jelölt alkalmassági feltétele csak a részvételre jelentkezőre vonatkozik, a
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közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra
nem?
Így csak a részvételre jelentkezőnek kell az elmúlt 3 lezárt pénzügyi év (2008, 2009, 2010)
mérlegét benyújtani. A P3 alkalmasság vizsgálata – függetlenül a 10% fölötti alvállalkozóktól
– csak a részvételre jelentkezőre korlátozódik.
2. Válasz:
Igen
3. Kérdés:
A részvételi felhívás VI. 3)-ban megadott az ajánlatra felkérni kívánt részvételi jelentkezők
kiválasztására megadott 1. Referenciaérték értékelésénél megadott értékhatárok nettó, vagy
bruttó értékhatárt jelölnek?
3. Válasz:
Kérjük megjelölni: a). mind a bruttó, mind a nettó értéket, vagy: b) a nettó vagy bruttó értéket
az Áfa tartalommal, hogy ajánlatkérő az összehasonlítást megfelelően el tudja végezni.
4. Kérdés:
A részvételi felhívás VI. 3)-ban megadott az ajánlatra felkérni kívánt részvételi jelentkezők
kiválasztására megadott 2. Szakemberek értékelésénél kérjük részletezzék mi számít „igazolt
OEP ismeret”-nek? Mivel kell igazolni az OEP ismeretet?
4. Válasz:
Szakmai önéletrajz, melyben szerepel az OEP ben betöltött releváns munkakör és lehetőleg
jelenleg is élő OEP kontakt személy (releváns területi vezető) megnevezése, aki igazolni tudja,
OEP által kiadott referencia levél, esetleg egyéb dokumentált bizonyíték.
5. Kérdés:
A részvételi dokumentáció 5. Iratjegyzék 5.14-es pontja szerint a felolvasólapnak tartalmaznia
kell a részvételi felhívás feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot. Az 5. Iratjegyzék 5.2.
pontjában is ugyanezt a nyilatkozatot kérik megtenni. Elég ezt a nyilatkozatot egyszer, a
felolvasólapon nem szerepeltetve, az 5.2-es ponton belül megtenni?
5. Válasz:
Nem

Budapest, 2012. február …..
Gacsályi Béla
főosztályvezető-helyettes

