“Vállalkozási szerződés Pér Község Önkormányzatának területén, a Fehérvári úton végzendő
járda- felújítási munkákra, valamint a Szent László utca érintett szakaszain végzendő útfelújítási
munkákra vonatkozóan 2017-ben, a műszaki leírás szerint”
tárgyi eljárásban hiánypótlási felhívás
HIÁNYPÓTLÁ SI FELHÍVÁ S

Tisztelt Ajánlattevők!
A Pér Község Önkormányzata (9099 Pér, Szent Imre út 1.), mint Ajánlatkérő által a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. tv. /Kbt./ uniós értékhatár alatti, Kbt. 115.§ (1) bek. szerint indított
“Vállalkozási szerződés Pér Község Önkormányzatának területén, a Fehérvári úton végzendő
járda- felújítási munkákra, valamint a Szent László utca érintett szakaszain végzendő útfelújítási
munkákra vonatkozóan 2017-ben, a műszaki leírás szerint”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 71. §-a, illetve az ajánlattételi felhívás VI.3.12) További információk
pont alapján az ajánlatkérő az alábbiak szerint egyidejűleg
hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre
szólítja fel az érintetteket.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (5) bekezdésére, amely szerint az ajánlattevő a
hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányt is pótolhat. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján azonban az
ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő
hiányt észlelt. Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. 71.§ (9) bek-re.
A Kbt. 71. § (3) bekezdése alapján a hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a
közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
A szükséges hiányosságok pótlására az ajánlatkérő
2017. október 24. (kedd) 10:00 óráig
biztosít lehetőséget.
A benyújtás helye:
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.
1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. (24-es kapucsengő)
Fax: +36 1 225 1585
A hiánypótlások beadására faxon, vagy személyesen munkanapokon 09:00-16:00 óráig van mód, a
benyújtás napján 09:00-10:00 között.
A hiánypótlásra vonatkozó formai követelménye, amennyiben személyesen kerülnek benyújtásra
roncsolásmentes lefűzésben és zárt csomagolásban benyújtva, folyamatos sorszámozással egy eredeti (a
dokumentumok másolati példányban is benyújthatóak) példányt kell benyújtani. [„1104/2017 – Pér” —
HIÁNYPÓTLÁS” szöveggel feliratozva] A faxon benyújtott hiánypótlásra is szíveskedjenek feltűntetni az
„eredeti” megjelölést.
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“Vállalkozási szerződés Pér Község Önkormányzatának területén, a Fehérvári úton végzendő
járda- felújítási munkákra, valamint a Szent László utca érintett szakaszain végzendő útfelújítási
munkákra vonatkozóan 2017-ben, a műszaki leírás szerint”
tárgyi eljárásban hiánypótlási felhívás
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a hiánypótlásnak legkésőbb a hiánypótlási határidő
lejártáig be kell érkezniük a megadott címre függetlenül a benyújtás módjától (személyesen, posta útján
stb.). Ajánlatkérő az eltérő helyen benyújtott hiánypótlásokért nem vállal felelősséget. A hiánypótlási
határidő után beérkezett hiánypótlások az ajánlatok elbírálása során nem vehetők figyelembe. A
hiánypótlás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.
Hiánypótlandó részek:
Bau-Sped 98 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
(9024 Győr, Bartók Béla út 15. IV/19.)
Hiánypótlásra szoruló irat
Hiánypótlási felhívás/ Felvilágosítás kérése
Tartalomjegyzék

1/B dokumentum
önéletrajz

–

szakmai

1/C dokumentum- ajánlatkérő
nyilatkozata a bevont szakemberről

Nyilatkozat az ajánlattevő, közös
ajánlat
esetén
mindegyik
ajánlattevő részéről a Kbt. 65. §
(7)-(8) bekezdése alapján
Valamint
A
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó
okirat – műszaki, szakmai
alkalmasság igazolása esetén (adott
esetben)

Hiánypótlásra szoruló irat
1/B dokumentum
önéletrajz

–

szakmai

A felhívásban előírt oldalszámozási követelménynek megfelelően
oldalszámozott ajánlathoz igazítva szíveskedjenek megfelelő tartalomjegyzéket
szíveskedjenek benyújtani, figyelemmel arra, hogy az ajánlatban szereplő
tartalomjegyzék a 21. oldaltól nem egyeztethető össze az oldalszámokkal.
Az önéletrajzból nem megállapítható, hogy jelenleg hol folytatja tevékenységét
(hol munkavállaló/egyéni vállalkozó-e), annyit tartalmaz, hogy nyugdíjas,
alkalmi munkavállaló, ezek alapján nem megállapítható saját munkavállaló-e
vagy alvállalkozóként kerül-e bevonásra, erre tekintettel kérjük szíveskedjenek
a szakmai önéletrajzot ennek megfelelően egyértelművé tenni.
-

A felolvasólap szerint a szakember szakmai többlettapasztalata 36 hó,
a szakmai önéletrajza szerint azonban megállapítható, hogy ettől több
hónap többlettapasztalattal, kérjük, szíveskedjenek feloldani az
ellentmondást.

-

A szakember a kamarai nyilvántartásban engedéllyel nem szerepel,
azonban megjelölésre került a jogosultsága. Kérjük, nyilatkozatukban
szíveskedjenek feloldani az ellentmondást.

-

A nyilatkozat hiányosan került kitöltésre (szakmai tapasztalat oszlop),
kérjük, szíveskedjenek megfelelően kitöltve csatolni.

A bevonni kívánt szakember benyújtott szakmai tapasztalata alapján nem
megállapítható, hogy a szakember az ajánlattevő munkavállalója, amennyiben a
hiánypótlás keretében benyújtott önéletrajzból az kerül megállapításra, hogy
alvállalkozóként kerül-e bevonásra, ebben az esetben szíveskedjenek a Kbt.
65.§ (7) –(8) bek. alapján tett nyilatkozatukat javítani és a kapacitást nyújtó
szervezettel kötött előszerződést csatolni, a kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldányával/aláírás mintájával együtt. Amennyiben az ajánlattevő/bevont
alvállalkozó/ alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő olyan formában
működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése,
úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség
vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyító
erejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

Pol-Inert Kft.
(9111 Tényő, Hollómajor 24.)
Hiánypótlási felhívás/ Felvilágosítás kérése
Az önéletrajzból nem megállapítható, hogy jelenleg hol folytatja tevékenységét
annyit tartalmaz, hogy egyéni vállalkozó, ezek alapján nem megállapítható saját
munkavállaló-e vagy alvállalkozóként kerül-e bevonásra, erre tekintettel kérjük,
szíveskedjenek a szakmai önéletrajzot ennek megfelelően egyértelművé tenni.
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“Vállalkozási szerződés Pér Község Önkormányzatának területén, a Fehérvári úton végzendő
járda- felújítási munkákra, valamint a Szent László utca érintett szakaszain végzendő útfelújítási
munkákra vonatkozóan 2017-ben, a műszaki leírás szerint”
tárgyi eljárásban hiánypótlási felhívás
Nyilatkozat az ajánlattevő, közös
ajánlat
esetén
mindegyik
ajánlattevő részéről a Kbt. 65. §
(7)-(8) bekezdése alapján
Valamint
A
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó
okirat – műszaki, szakmai
alkalmasság igazolása esetén (adott
esetben)

A bevonni kívánt szakember benyújtott szakmai tapasztalata alapján nem
megállapítható, hogy a szakember az ajánlattevő munkavállalója, amennyiben a
hiánypótlás keretében benyújtott önéletrajzból az kerül megállapításra, hogy
alvállalkozóként kerül-e bevonásra, ebben az esetben szíveskedjenek a Kbt.
65.§ (7) –(8) bek. alapján tett nyilatkozatukat javítani és a kapacitást nyújtó
szervezettel kötött előszerződést csatolni, a kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldányával/aláírás mintájával együtt. Amennyiben az ajánlattevő/bevont
alvállalkozó/ alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő olyan formában
működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése,
úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség
vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyító
erejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

FUFU" Fuvarozó és Szolgáltató Kft.
(9024 Győr, Bartók Béla út 15. IV/19.)

Hiánypótlásra szoruló irat
1/B dokumentum
önéletrajz

–

szakmai

Nyilatkozat az ajánlattevő, közös
ajánlat
esetén
mindegyik
ajánlattevő részéről a Kbt. 65. §
(7)-(8) bekezdése alapján
Valamint
A
kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet szerződéses vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó
okirat – műszaki, szakmai
alkalmasság igazolása esetén (adott
esetben)

Hiánypótlásra szoruló irat
Szakember szakmai önéletrajza

Hiánypótlási felhívás
Az önéletrajzból jaz állapítható meg, hogy a szakember jelenlegi munkahelye a
COLAS, azonban az ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy nem vesz igénybe
kapacitást nyújtó szervezetet. Kérjük, szíveskedjen ezen dokumentummal
összhangban a szakmai önéletrajzot vagy a kapacitás igénybevételéről szóló
nyilatkozatot javítani szíveskedjenek.
A bevonni kívánt szakember benyújtott szakmai tapasztalata alapján nem
megállapítható, hogy a szakember az ajánlattevő munkavállalója, amennyiben a
hiánypótlás keretében benyújtott önéletrajzból az kerül megállapításra, hogy
alvállalkozóként kerül-e bevonásra, ebben az esetben szíveskedjenek a Kbt.
65.§ (7) –(8) bek. alapján tett nyilatkozatukat javítani és a kapacitást nyújtó
szervezettel kötött előszerződést csatolni, a kapacitást nyújtó szervezet aláírási
címpéldányával/aláírás mintájával együtt. Amennyiben az ajánlattevő/bevont
alvállalkozó/ alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő olyan formában
működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése,
úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség
vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyító
erejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

Futizo Kft.
(5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.)
Hiánypótlási felhívás
Az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzból nem megállapítható, hogy a
szakember a kapacitást nyújtó szervezet munkavállalója. Kérjük,
szíveskedjenek az önéletrajzot ennek megfelelően kiegészíteni.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2017.10.18.
Ajánlatkérő megbízásából:
dr. Orbán Krisztina
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
VANIN Kft.
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