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Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által a Norvég Alapból finanszírozott
HU1Z-0001-PP1-2016 azonosítószámú, „A roma közösségekben dolgozó védőnők
munkafeltételeinek javítása” című projekt keretében „A roma nők egészségtudatos
magatartásának vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” tárgyú közbeszerzési
eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére

Tisztelt Ajánlattételre Felkért Gazdasági Szereplők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által a HU12-0001-PP1-2016
számú „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” című projekt
keretében „A roma nők egészségtudatos magatartásának vizsgálata Borsod-Abaúj
Zempién megyében” tárgyú, nyílt nemzeti közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőhöz
kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyekre az alábbiak szerint adunk választ:

Kérdés 1.:
A felhívás “11.) Az ajánlatok értékelési szempontjai” pontjában, a 2. részszempontnál (6.
oldal) a következő szerepel:
“Ajánlatkérő e részszempont keretében az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 36 hónapon belül
szerzett szakmai tapasztalatát értékeli

A “11.) Az ajánlatok értékelési szempontjai” pontjában, 2.1. és a 2.2 Alszempont (6-7. oldal)
esetében a következő szerepel:
“A teljesítésbe bevonni kívánt szakember az eljárást megindító felhívás megküldésének
napját megelőző 10 éven belül hány darab...”

Kérdésünk: Melyik időtartamot vegyük figyelembe? (36 hónap vagy 10 év)

Válasz 1.:
Ajánlatkérő a hivatkozott pontokban található ellentmondásos feltételeket az eljárást
megindító felhívás és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció módosításával korrigálja.
A módosított felhívást jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg valamennyi ajánlattételre
felkért gazdasági szereplő részére közvetlenül megkűldi, egyúttal gondoskodik a módosított
közbeszerzési dokumentáció eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
(https://www.antsz.hu/felso menu/rolunk/projektek/norveg vedono/roma nok egeszsegt
udatossaganak vizsgalata baz) történő közvetlen, elektronikus elérhetőségéről és
I etö It h etőségé ről.
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a módosított közbeszerzési dokumentumok elérését, letöltését
igazoló nyilatkozatot Ajánlatkérő az ajánlathoz kéri csatolni, a letöltést igazoló nyilatkozat
előzetes megküldését nem kéri!
Tájékoztatjuk továbbá az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 52.5 (5)
bekezdésében foglaltak alapján a felhívás és a közbeszerzési dokumentáció módosítása nem
eredményezi az alánlattételi határidő változását tekintettel arra, hogy a módosítás
— pontosító, tisztázó jellegénél fogva — nem tartalmaz új, eddig nem ismert, és ezáltal az
ajánlatok előkészítését érdemileg befolyásoló feltételt, továbbá a módosítás megküldésétől
az ajánlattételi határidő lejártáig az idézett jogszabályhely által meghatározott minimális
időtartamnál (10 nap) hosszabb idő áll rendelkezésre.

Kérdés 2.:
Felhívás “11.) Az ajánlatok értékelési szempontjai” pontjában, a 2.3. alszempontnál a
táblázatban (7. oldal) a következő szerepel:
“a teljesítésbe bevonni kívánt, a 2.3. alszempont vonatkozásában nevesített szakemberek
(legfeljebb 2 fő) mindegyike rendelkezik legalább egy, az alszempont szerinti feltételeknek
megfelelő szakmai tapasztalattal —2 pont”

Szintén a felhívás ugyanezen oldalán (7.) az utolsó bekezdésben a következő szerepel:
“Az egyes alszempontoknál nevesített, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) személye
tekintetében a 2.1.-2.3. alszempontok közötti átfedés megengedett, egy adott szakmai
tapasztalat (referenciamunka) azonban — a szakemberek személyének eltérése esetén is —

csak egy alszempont (vagy 2.1, vagy 2.2., vagy 2.3. alszempont) vonatkozásában használható
fel.”

Kérdésünk: Amennyiben a 2.3-as alszempontban a két szakember ugyanazt a — 2.1, 2.2-es
pontban nem szereplő - referenciát mutatia fel. akkor is iár a 2 pont az értékelés során?
Vagy a 2 pont csak akkor jár, ha két szakember két különböző — 2.1, 2.2-es pontban nem
szereplő - referenciát mutat fel?

Válasz 2.:
Ajánlatkérő megerősíti, hogy a felhívás 11.) pontjában a 2.3. alszempont értékelése során a
2 pont akkor is jár, ha ajánlattevő a két nevesített szakember vonatkozásában Ugyanazt a
— 2.1., 2.2. alszempontoknál nem szereplő — referenciamunkát mutatja be.
A felhívás 7. oldalának utolsó bekezdésében szereplő, a kérdező által is idézett ajánlatkérői
előírás csupán az ugyanazon referenciamunka több alszempont vonatkozásában történő
felhasználását zárja ki.

Kérdés 3.:
A felhívás “13.) Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód” pontjában a “II. Műszaki szakmai-szakmai
alkalmasság” M.1. pontjában a következő szerepel:
“A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő, ha az általa a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek között van legalább 2 fő szakember, aki szociológiai témában kutatási
tapasztalattal rendelkezik az elmúlt 10 évben.”
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Kérd éseink:
a) Ezen kritériumoknak megfelelő szakemberek lehetnek-e ugyanazok, akik az értékelési

szempontoknak megfelelnek?
b) Az elmúlt 10 évben szociológiai témában kutatási tapasztalattal való rendelkezést hogyan

értelmezzük? (10 évnyi szociológiai témáiú kutató munkát kell igazolnia a
szakembereknek, vagy elegendő, ha a szakemberek az elmúlt 10 év alatt fel tudnak
mutatni szociológiai témájú kutatási tapasztalato(ka)t?)

Válasz 3.:
a) Igen, az alkalmassági kritériumok teljesíthetők ugyanazokkal a személyekkel, akik a 2.

bírálati szempont körében is bemutatásra kerültek.
Az alkalmasság igazolása kapcsán felhívjuk egyúttal a figyelmet a felhívás hivatkozott
pontjában foglaltakra, mely szerint az aiánlatban Csupán nyilatkozni szükséges az
alkalmassági feltételek teliesüléséről, az alkalmasság tételes igazolására szolgáló iratokat
kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. (4) bekezdése szerinti, erre vonatkozó felszólítására kell
benyújtani.

b) Az M.1. alkalmassági kritériumot úgy kell értelmezni, hogy az ajánlattevőnek rendelkeznie
kell legalább 2 fő, teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, akik az elmúlt 10 év
alatt fel tudnak mutatni (személyenként legalább egy) szociológiai témájú kutatási
tapasztalatot.

Kérdés 4.:
Kérjük, hogy Ajánlatkérő küldje meg a műszaki dokumentációt .docx formátumban is.

Válasz 4.:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció 1. sz. Függelékét képező Műszaki leírást
ajánlattevői kérésre a módosított közbeszerzési dokumentumok elektronikus
elérhetőségének helyén .docx formátumban is rendelkezésre bocsátja.

Kérjük, hogy ajánlataikat a jelen kiegészítő tájékoztatásban, illetve az ezzel egyidejűleg
megküldött módosított közbeszerzési dokumentumokban foglaltak figyelembevételével
szíveskedjenek összeállítani.

Budapest 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:

Srágli Attila
projektigazgató
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