A közbeszerzéssel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás
Tisztelt Ajánlattevők!
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő az "ÚMFT TÁMOP
2.2.1.-08/1-2008-0002. projekt keretében "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése"
című kiemelt projekthez kapcsolódó a kiépítésre kerülő Pályakövetési Rendszer fejlesztésének
koherenciáját biztosító munkáltatói igényfelmérés, hatásvizsgálat, illetve a mért hatások
visszacsatolása a képző intézmények számára" tárgyában kiírt egyszerűsített közbeszerzési
eljárásban (K.É. 5943/2009., 2009. április 3.) a beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő
tájékoztatást adja:
1. Kérdés
Az APEH és VPOP összevont igazolás az APEH honlapján regisztrációs kód segítségével
cégünk számára elérhető. Az igazolás formailag eltér a megszokott, APEH által személyesen
kiadott igazolástól. Kérdésem, hogy a honlapról kinyomtatott igazolás megfelel-e ebben az
eljárásban annak bizonyítására, hogy cégünk nem rendelkezik tartozással.
Válasz:

Az ajánlatokban az igazolást papír alapú eredeti vagy hiteles másolati példányban kell
benyújtani.
2. Kérdés
Az Ajánlati Dokumentáció több helyen is hivatkozik az Ajánlati Felhívásra. Hol lehet ehhez
hozzáférni? Lásd pl. a 7. pontban "a dokumentáció az Ajánlati Felhívással (Hirdetmény)
együtt kezelendő. Amennyiben az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció között eltérés adódik,
az Ajánlati Felhívás (Hirdetmény) a mértékadó.
Válasz:

Az ajánlati felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában (www.ted.europa.eu) és
Közbeszerzési Értesítőben (www.kozbeszerzes.hu) lehet megtekinteni, az eljárás ezzel a
hirdetménnyel indul. A Közbeszerzési Értesítőben az ajánlati felhívás száma: 5943/2009,
megjelent a K.É. 2009. 04. 03. számában.
3. Kérdés
Az Ajánlati Dokumentáció 4.2.1 pontjában a 3. pontban már ismertetett A B és C
munkaszakaszokhoz képest további feladatok is felsorolásra kerülnek: " A szakértő
kiválasztási és szakértői tevékenységhez kapcsolódó feladatok." Ezeknek pontosan mi a
tartalma és melyik munkafázishoz kapcsolódnak?
Válasz:

A három munkaszakaszon kívül nincs más feladat. Kérjük, hogy az idézett mondatot a
Tisztelt ajánlattevők tekintsék tárgytalannak.

4. Kérdés
A Szakmai specifikáció 4.1 pontjában országos szintre reprezentatív mintavételi eljárás
szerepel ("Munkáltatók megkérdezése Magyarország 7 régiójában, országos szintre
reprezentatív mintavételi eljárással") A 4.2.1 pontban viszont a Reprezentativitás fül alatt
régiónként 150 szervezettel regionális szintre reprezentatív minta elvárása szerepel.
("Reprezentativitás: regionális szintre reprezentatív mintát várunk el."). Mivel a régiónkénti
munkáltatói szervezetek száma darabra, és üzemméret és ágazati felosztás tekintetében is
jelentősen eltérő, országosan reprezentatív minta a régiónkénti azonos esetszámból csak
súlyozással biztosítható. Jól értjük-e a feladatot?
Válasz:

Igen, jól értik a feladatot. Elsődlegesen régiónkénti mintát kell biztosítani, súlyozás
alkalmazásával elérni az országos reprezentativitást.
5. Kérdés
A 4.2.3 pont szerint a C munkaszakaszban régiónként 2 fókuszcsoportos vizsgálatot kell
végezni, az 1. fülben ezzel szemben megyénként 2 fókuszcsoport szervezését említi a
Dokumentáció. A fókuszcsoportok száma megyénként, vagy régiónként legyen 2?
Válasz:

Régiónként 2 fókuszcsoport szervezését kérjük.
6. Kérdés
Az A. és a B munkaszakasz megkérdezett cégei közötti összefüggés nem világos. A B.
munkaszakaszban vajon az-e a pályáztató kívánsága, hogy ott az A. munkaszakaszban
megkérdezett munkáltatókat keressük meg újra (panel kérdezés) vagy itt két teljesen független
mintáról van szó, ahol átfedések előfordulhatnak, de nem szükségszerűek?
Válasz:

Nem panel kérdezést kérünk. Új minta kialakítását kérjük, u. azzal a mintavételi eljárással,
mint az A. szakasznál. Így az átfedések elfogadhatóak, ha ezek nem a mintavétel torzulásából
erednek.
7. Kérdés
Az Ajánlati dokumentáció 13. oldalán a következők olvashatóak: Amennyiben az Ajánlattevő
a Kbt. 66.§ (2) bekezdés és a 67.§ (4) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe, a szervezet
igazolja a Kbt. 63. § (7) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdés hatálya alá.
Kérem, hogy szíveskedjen kifejteni, mit értenek ez alatt, mert a hivatkozott pontok a Kbt.
jelenleg érvényes egységes szerkezetű szövegéből hiányoznak.
Válasz:

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 2009. április 1. napja előtti ( a módosítás előtt) eljárási rend
szerint indult, ezért az eljárásra a módosítás előtt hatályos Kbt. előírásai vonatkoznak,
szíveskedjen azt a törvényi szöveget megtekinteni.
8. Kérdés
Ajánlati dokumentáció 5. és 6. pont:
Helyes-e az az értelmezésünk, hogy egy-egy szakasz lezárultával résszámla nyújtható be,
mely az adott szakasz lezárultával kifizetésre kerül az Ajánlatkéro által?
Válasz:

Igen, helyes az értelmezés. Az egyes szakaszok lezárultát követően készített és az Ajánlatkérő
által elfogadott teljesítésigazolást követően nyújtható be számla az adott munkaszakaszra.
9. Kérdés:
A hiteles másolat esetén elég, ha a cég aláírásra jogosult képviselője hitelesíti a másolati
példányt? (Pl.: nemleges adóigazolás)?
Válasz:

Nem elegendő, a hiteles másolat a közjegyzői hitelesítéssel ellátott, bármely eredeti okiratról
készített másolat, de hiteles másolatról beszélünk abban az esetben is, ha a bíróság, hatóság a
birtokában lévő dokumentumról általa készített (hiteles) másolatot ad ki.
10. Kérdés:
Az "A" és "B" munkaszakasz tevékenységei során a lekérdezés csak személyes megkeresés
alapján történhet, vagy lehet telefonos, online módszerrel is kérdezni?
Válasz:

A lekérdezéseket személyes megkereséssel kell elvégezni.

