Tisztelt Ajánlattevők!
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” című kiemelt projekthez kapcsolódóan könyvvizsgálati szolgáltatás biztosítása
tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattevők részéről az alábbi kérdések érkeztek (2009/S
125-182138):
1. kérdés:
A ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” című projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati szolgáltatás biztosítására kiírt
közbeszerzési pályázat ajánlati dokumentációjának 10. oldalán a 3. pont 3. bekezdésben
Ajánlatkérő Magyar Bányászati és Földtani Hivatal igazolását kéri az Ajánlattevőre
vonatkozóan, mely szerint nem tartozik a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tájékoztatása szerint 2009. június 1. napjától nem
állítanak ki ilyen jellegű dokumentumot. Az alkalmasságot Ajánlatkérőnek kell a Hivatalnál
ellenőriznie.
Kérem a pályázati kiírás ennek értelmében történő módosítását.
Válasz:
Kérjük az Ajánlattevőket, hogy a dokumentáció idézett előírását hagyják figyelmen kívül. A
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az Ajánlattevőknek már nem kell erre
vonatkozóan igazolást benyújtaniuk, az érintettség vizsgálata az Ajánlatkérő feladata.
2. kérdés: Biztosan becsatolandó a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal igazolása, mikor
annak home lapján a következő áll:
„Tájékoztató jogszabályváltozásról!
A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb,
munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény 2009.
június 1-i hatálybalépésével a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) jogszabályi
előírás hiányában nem állít ki hatósági bizonyítványt a közbeszerzési pályázaton induló
pályázók részére.
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 63. § (6) bekezdése alapján 2009.
június 1-ét követően az ajánlatkérők vizsgálják és állapítják meg az MBFH honlapján
nyilvánosságra hozott adatok alapján a Kbt. 60. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt
érintettséget, ezért a pályázóknak már nem kell hatósági bizonyítványt kérniük a közbeszerzési
pályázaton való részvételhez.”
Válasz:
Nem kell erre vonatkozóan igazolást csatolni.

3. kérdés: A 2007. évi LXXV. tv. csak a kamarai tag könyvvizsgáló cím használatát írja elő,
ebből következőleg a MKVK sem állít ki másmilyen igazolást. Kérdés: elfogadja-e az
ajánlatkérő a „bejegyzett könyvvizsgáló” igazolás helyett a MKVK által kiállított kamarai
tagsági igazolást?
Válasz:
Igen, a kamarai tagsági igazolást elfogadjuk.
4. kérdés: Az ajánlatkérő elfogadja-e az ajánlattevő az irracionális költségeinek elkerülése
végett, ha az ajánlattevő a felelősségbiztosítását, olyan formában nyújtja be, hogy a
biztosítótársaság opcionálisan attól a naptól növeli meg a káreseményenkénti kártérítés felső
határának összegét, amikortól az ajánlattevő nyertes lesz, és ezt a biztosító társaság
lenyilatkozza?
Válasz:
Nem fogadjuk el, az Ajánlattevőnek azt kell igazolnia, hogy rendelkezik az alkalmassági
feltételben előírt felelősségbiztosítással.
5. kérdés
1. Szerződés tárgya
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” című, bruttó 7,8 milliárd forint támogatási értékű kiemelt projekthez
kapcsolódóan a szerződéskötéstől 2011. január 15. napjáig terjedő időszakban könyvvizsgálati
szolgáltatás biztosítása, az Ajánlatkérő által megadott igényeknek megfelelően.” Kérem
szíves tájékoztatásukat, hogy mit jelent az a szerződés tárgya c. pontban az a kitétel, hogy az
Ajánlatkérő által megadott igényeknek megfelelően.
Válasz:
Az Ajánlatkérő a projekt elfogadott költségterve alapján köteles a programot pénzügyileg
teljesíteni és a mindenkori aktuális kifizetési kérelmeket összeállítani.
A „megadott igények” magában foglalja valamennyi, a projekt időszakában beadott kifizetési
kérelem és a záró-elszámolás teljes körű pénzügyi auditálását.
6. kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a jóteljesítési garanciát mikor és milyen
formában érvényesítheti a Megbízó.
Válasz:
A Megbízó a szerződés teljes időtartama alatt a Megbízott írásbeli értesítésével egyidejűleg a
jóteljesítési garanciából érvényesítheti kötbérigényét, továbbá a kötbéren felüli kárát. A
jóteljesítési biztosíték nyújtásának formáit a dokumentáció 12. oldalának második bekezdése
tartalmazza.

