
Kiegészítő tájékoztatás a 2015/S 167-304450  számú közbeszerzési eljáráshoz. 
 
 

Kérdés 

1. Elegendő T. Ajánlatkérő számára az egyéni vállalkozói igazolványom 

másolatának csatolása az egyéni vállalkozói jogi forma alátámasztásának igazolására? 

 

2. A fent leírtakra, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés 

c) pontjában foglaltakra tekintettel kérem, hogy kiegészítő tájékoztatás keretében 

szíveskedjék tájékoztatni az újonnan piacra lépő (2015. január óta működő) egyéni 

vállalkozó eljárást megindító felhívás III.2.2. G1. pontja vonatkozásában gazdasági és 

pénzügyi alkalmasságának minimumkövetelményéről, valamint arról, hogy igazolási 

módként elfogadja-e T. Ajánlatkérő a cégszerűen aláírt egyéni vállalkozói bevételről 

szóló nyilatkozat benyújtását.  

 

3. Az eljárást megindító felhívás III.2.3. M2. pontja szerint alkalmasság megítéléséhez 

megkövetelt igazolási módként „ajánlattevőnek rendelkeznie kell HACCP kézikönyvvel, 

akkreditált ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal és akkreditált 

ISO 22000 – Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) – a szállítási szerződés 

időpontjában érvényes – tanúsítvánnyal.” Az eljárást megindító felhívás III.2.3. M2. pontja 

szerint alkalmasság minimumkövetelményeként „ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti 

Ajánlattevőt, amennyiben nem rendelkezik a szállítási szerződés érvénybe lépésének napján 

(2016.01.01.) érvényes ISO 9001 és ISO 22000 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal”.  

 

Tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívás III.2.3. M2. pontja szerinti igazolási mód 

és minimumkövetelmény nem egyértelműen (összhang hiánya miatt) meghatározott, kérem, 

hogy szíveskedjék tájékoztatni arra vonatkozóan, hogy amennyiben kizárólag  a tárgyi 

közbeszerzési eljárás 6. részére nyújtok be ajánlatot, úgy a műszaki-szakmai 

alkalmasságom megállapítható-e kizárólag az ajánlattal érintett rész szerinti 

élelmiszerekre vonatkozó, érvényes HACCP tanúsítvány másolatának benyújtásával? 

 

4. Az eljárást megindító felhívás III.2.1. pont 2. alpontja szerint a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény 57.§ (1) bekezdése szerint előírható kizáró okok közül a Kbt. 

57.§ (1) bekezdés a) és c) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állására vonatkozó 

követelmény került rögzítésre. Ezzel ellentétben a dokumentációban szereplő 2/2 pont 

„ajánlat formai elemei” között a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-c)  és f) pontja szerepel, továbbá az 

ajánlott nyilatkozatminták között nem is szerepel az 57.§ szerinti kizáró okokra vonatkozó 

nyilatkozatminta. Kérem, hogy szíveskedjék egyértelműen meghatározni, hogy mely 

kizáró okok vonatkozásában kell ajánlattevőnek megfelelőségét igazolni ajánlatának 

érvényessége megállapításához. 

  
5. A dokumentáció I/8. pontja (szállítási napok) a 6. rész vonatkozásában egyik helyen 

heti két alkalommal (kedd, péntek), másik helyen (következő sorban) heti egy alkalommal 

igényli a szállítást. Kérem, hogy szíveskedjék egyértelműen meghatározni, hogy heti hány 

alkalommal igényli ajánlatkérő a szállítást különös tekintettel arra, hogy a dokumentáció 

(műszaki leírás) az eredményes közbeszerzési eljárás esetén megkötendő szerződés részét 

fogja képezni.  

 

 



 

6. Kérem, hogy a dokumentáció részét képező szerződéstervezet II.1. pontjában 

szíveskedjék kiegészítő tájékoztatás keretében pontosan meghatározni, hogy a 

Megrendelő megrendelését a szállítást megelőzően legkésőbb 1 nappal (pontosan hány 

óráig) adhatja le.  

 

Válasz: 

A 2015/S 167-304450 (KÉ15960/2015) iktatószámú ajánlati felhívásban leírtakkal 

kapcsolatos kérdéseire a következő válaszokat adom: 

 

1.  Ajánlatkérő a 310/2011 (XII. 23) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) 2.§-ban foglalt 

igazolási módokat fogadja el a közbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) 56. §-ban foglalt kizáró okok tekintetében. A rendelet 3.§ a) pontjában 

leírt igazolási módot a Kbt. 57. § (1) bekezés a) és c) pontjaiban leírt kizáró okok 

tekintetében. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlatba becsatolt egyéni vállalkozói igazolvány 

másolatát, mint a vállalkozási forma igazolását. 

 

2. Az ajánlati felhívás III.2.2) pont „Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)” rovatban a 

G1 pont alatt Ajánlatkérő kitér azon gazdasági szereplők vizsgálatára is, akik (amelyek) a 

vizsgált időszak alatt jöttek létre, vagy kezdték meg működésüket. Az Ön esetében tehát 

Ajánlatkérő ezen pontban – mivel az Ön vállalkozása 2015. januárjában kezdte meg a 

tevékenységét – ajánlatában a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételét kell feltüntetnie 

2015. január – 2015 augusztus hónapokra egyszerű nyilatkozatban. 

 

3. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyértelműen előírta az Ajánlattevő rendelkezzen ISO 

9001 és 22000 (ÉBIR) érvényes tanúsítványokkal a szállítási szerződés érvénybe lépésének 

napján (2016 január 01).  Ajánlatkérő nem tesz különbséget részenkénti termékkörökben. A 

HACCP tanúsítvány benyújtása is feltétele a pályázaton történő indulásnak. Ajánlatkérő az 

ajánlatok elbírálása folyamán elfogadja az ISO 9001 és 22000 akkreditációs folyamat  

elindítását. Az ezeket igazoló dokumentumokat csatolni kell az ajánlathoz. 

 

4. Az ajánlati felhívás III.2.2) pont 2. alpont szerint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) és c) 

pontjaiban meghatározott kizáró okokat kell igazolni a rendeletben meghatározott módon. 

 

5. Ajánlatkérő a dokumentáció I/8. pontjában részletesen leírta a szállítási időpontokat 

részenként. A fent említett pontban Ajánlatkérő a 6. rész vonatkozásában heti egy napban 

határozta meg a szállítás időpontját 10:00 óráig. „A három, vagy többnapos ünnepek előtt 

Ajánlatkérő a folyamatos ellátás biztosítása érdekében kérhet heti kétszeri szállítást is a 

megadott napokon.” Ajánlatkérő csak rendkívüli esetben kér heti két szállítást. 

6. Ajánlatkérő a dokumentáció I/8. pontjában a szállítás időpontját a megadott napon 10:00 

óráig írta elő. A szerződés minta a dokumentáció kötelező részét képezi, ezért Ajánlatkérő a 

szállítási nap előtti napon 10:00 óráig adja fel megrendelését szállító elérhetőségére. 

 

 



Kérdés: 

Az ajánlati felhívásban közölt elérhetőségen a dokumentációt nem találom, ezért kérem, hogy 

az alábbi eljárás dokumentációját részemre e-mailben megküldeni szíveskedjenek.  

KÉ-15960/2015. 

Tárgy: Szállítási szerződés élelmiszer alapanyagok beszerzéséhez 

Válasz: 

A KÉ 15960/2015 számú ajánlati felhívás korrigendumaként megjelent a KÉ16835/2015 

számú hirdetmény, melyben helyesen megtalálja a dokumentáció elérésének útját. 

 
Kérdés: 

 

Legyenek szívesek tájékoztatást adni arról, hogy a pályázatban megadott 5. részajánlati kör 

Energiacsökkentett termékek - 15. sorszámú keksz kg-ban van megadva és ténylegesen 

29 000 kg, azaz 29 tonna lédig kekszre van szükségük, mivel a többi keksznél, mely darabos 

kiszerelésben van a pályázatban ugyanez a mennyiség szerepel csak darabban. 

A táblázatban megadott áfa mértéke mindenhol 27 %, több termék is 18 %-os áfával kerül 

forgalomba. Engedélyezik e a táblázatban történő módosítását az Ajánlattevőknek 

 

Válasz 

 

Ajánlatukat a dokumentációban szereplő termékekre és mennyiségekre adják. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt.11. § (1) bekezdés figyelembevételével a 71. § 

(2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat. Az általános forgalmi adó nélkül 

számított részenkénti nettó  értékek lesznek az értékelés szempontjai. Az általános forgalmi 

adó értéke az ajánlatok értékelése szempontjából nem mérvadó. Az Ajánlatkérő nem járul 

hozzá a terméklista Ajánlattevők által történő módosításához. Ajánlatkérő a pdf formátumban 

megjelent terméklistát tekinti elsődlegesnek, az xls formátumban megjelent terméklista 

segédletként szolgál az Ajánlattevők részére. 

 

Kérdés: 

 

1. Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az 

alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód M2) pontjában 

előírja, hogy „ajánlattevőnek rendelkeznie kell HACCP kézikönyvvel, akkreditált ISO 9001 

minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal és akkreditált ISO 22000 – 

Élelmiszerbiztonsági Irányítási Rendszer (ÉBIR) – a szállítási szerződés időpontjában 

érvényes – tanúsítvánnyal.”.  

Az alkalmasság minimumkövetelményei M2) pontjában előírják, hogy „Ajánlatkérő 

alkalmatlannak minősíti Ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), amennyiben nem rendelkezik a 

szállítási szerződés érvénybe lépésének napján (2016.01.01.) érvényes ISO 9001 és ISO 22000 

minőségbiztosítási tanúsítvánnyal”. 

Kérdéseink:  



a) Helyesen értelmezzük-e, hogy az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és 

megkövetelt igazolási módnál szereplő akkreditáció a tanúsító szervezetre vonatkozik? 

(Mivel a szabványt nem lehet akkreditálni, a tanúsítvánnyal rendelkező gazdasági szereplőt 

pedig az akkreditált tanúsító szervezet nyilvántartásba veszi.) 

b) Ajánlatkérő az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási 

módnál előírja a HACCP kézikönyv meglétét, az alkalmatlanná minősítésnél viszont a 

HACCP kézikönyv megléte (HACCP tanúsítvány) már nem szerepel.  

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az ISO 9001 egy általános minőségirányítási rendszer, amely 

több gazdasági tevékenység esetében is alkalmazható. Az ISO 22000 ennek egy 

szakmaspecifikus változata, amely kifejezetten az élelmiszeriparral kapcsolatos 

tevékenységekre vonatkozik. Az ISO 9001 szabványnak ezért nem része a HACCP, míg az 

ISO 22000 szabványnak integráns része a HACCP szabályozás.  

Értelmezésünk szerint, ha valaki ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkezik, akkor 

külön kell igazolnia a HACCP kézikönyv meglétét (tanúsítvánnyal), ha viszont ISO 22000 

élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerrel rendelkezik, akkor nem, mivel a HACCP 

kézikönyv része a rendszernek.  

A két irányítási rendszer együttes megléte nem tipikus és nem is indokolt. Az együttes 

előírásuk felveti továbbá a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglalt korlátozó előírások túllépését 

is. („Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés 

tárgyára kell korlátoznia, és azokat …. legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen 

szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.”) 

Kívánják-e pontosítani a kiírást olyan formában, hogy az alkalmasság feltétele az érvényes 

ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvány és HACCP tanúsítvány, vagy az ISO 22000 

élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer tanúsítvány meglétének igazolása? 

c) Míg az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód 

esetében az ISO tanúsítványok érvényességének időpontjával kapcsolatban az szerepel, hogy 

ezeknek a szállítási szerződés időpontjában (tehát az Ajánlati felhívás II.3) pontja alapján 

2016.01.01 – 2016.12.31. között) kell érvényesnek lennie, az alkalmasság 

minimumkövetelményei között az szerepel, hogy a tanúsítványoknak a szerződés érvénybe 

lépésének napján (2016.01.01.) kell érvényesnek lenni.  

Kérjük az ellentmondás feloldását. 

2. Kérjük, hogy a dokumentáció részeként megküldött nyilatkozatmintákat szerkeszthető 

formátumban is szíveskedjenek az ajánlattevők részére megküldeni. 

Válasz: 

1. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyértelműen előírta, hogy az Ajánlattevő rendelkezzen 

ISO 9001 és 22000 (ÉBIR) érvényes tanúsítványokkal a szállítási szerződés érvénybe 

lépésének napján (2016 január 01).  Ajánlatkérő nem tesz különbséget részenkénti 

termékkörökben. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása folyamán elfogadja az ISO 9001 és 

22000 tanusítvány folyamat  elindítását. Az ezeket igazoló dokumentumokat (nyilatkozatot) 

csatolni kell az ajánlathoz. 

Az ISO 22000 tanúsítvány az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer alapjaira épül, ezért 

Ajánlatkérő álláspontja szerint mindkét biztosítási rendszer tanúsítványa szükséges ahhoz, 

hogy Ajánlatkérő részére az Ajánlattevők minden szempontból megfelelő minőségű 

alapanyagot, vagy készterméket tudjanak szállítani. 

 



2. Ajánlatkérő az  alkalmatlanná minősítésnél a HACCP kézikönyv meglétét azért nem említi, 

mert az szerves része az ISO 22000 minősítésnek. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs ISO 

22000 minősítése akkor is alkalmatlan, ha rendelkezik HACCP kézikönyvvel. 

 

3. A fentiek alapján Ajánlatkérő álláspontja szerint a minőségbiztosítási szabványok 

előírásával nem sértette meg a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglaltakat. Ajánlatkérő felhívja 

Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 55. § (1) bekezdésben, valamint az (5) bekezdésben foglaltakra. 

 

4. A szállítási szerződés kezdő dátuma és az ISO tanúsítványok érvényessége között nincs 

ellentmondás, mert mindkét dátum 2016. január 1. Az ISO tanúsítványoknak ebben az 

időpontban kell érvényesnek lenniük. Az ajánlati felhívásban Ajánlatkérő leírta, hogy abban 

az esetben, ha a tanúsítvány, vagy tanúsítványok a szerződés érvényességi ideje alatt járnak 

le, akkor nyertes Ajánlattevőnek be kell mutatnia az időközben lejárt tanúsítvány 

meghosszabbítását igazoló dokumentumot. Ajánlati felhívás VI.3) „További információk” 14. 

alpont. 

 

5. Ajánlatkérő a dokumentációt pdf nem szerkeszthető formátumban bocsájtotta Ajánlattevők 

részére. A dokumentációval egy helyen közzétett terméklista - mely xls formátumban 

található – segítség az Ajánlattevők részére. Ajánlatkérő a dokumentációban történő esetleges 

elírásokat kívánja ezzel a módszerrel megakadályozni. 

 

 

Kérdés:  

 

Ajánlattevő az Ajánlatkérő dokumentációjának szerkeszthető formáját módosíthatja-e a   

„nettó összesen” oszlop vonatkozásában. 

 

Válasz:  

 

Ajánlatkérő dokumentációjában a kérdéses (nettó összesen) oszlop módosítható. 
 


