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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (’01’) 

és tájékoztatás Helyesbítési kérelem közzétételre történő feladásáról 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Iparművészeti Múzeum  mint ajánlatkérő „Adás-vételi szerződés „Transzparencia program” 
keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére” tárgyában, a 2015. évi 
CXLIII. tv. /Kbt./ második rész XV. fejezet nyílt eljárást indított.  
 

1. Kiegészítő tájékoztatás (01) 
 

Az eljárásban ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre ezúton nyújt kiegészítő tájékoztatást ’01’-es 
sorszám alatt: 
 

1. kérdés 1/a. Az ajánlati felhívás VI.3) 10. pontja szerint „Ajánlatkérő szerződéskötési 
feltételként írja elő nyertes ajánlattevővel szemben, hogy a szerződéskötés 
időpontjában és annak teljesítése során rendelkezzen ISO 9001 vagy az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Erre 
vonatkozóan nyilatkozzon ajánlattevő ajánlatában.” 
 
Több mint hat éves múltra visszatekintő, száznál is több tendert felölelő közbeszerzési 
gyakorlatunkban ezen előírás tekintetében eddig kivétel nélkül és kizárólag az alábbi 
megfogalmazással találkoztunk: „rendelkezzen ISO 9001 szabvány szerint tanúsított 
minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések bizonyítékaival”. Vagyis az ajánlatkérőknek a szóban forgó kritériummal 
kapcsolatban ugyanúgy lehetőséget kell biztosítaniuk az egyenértékűség igazolására, 
mint a megajánlott termékek vonatkozásában. 
 
Cégünk 1997-ben vezetett be minőségirányítási rendszert, amelyet 1998 óta 
folyamatos külső tanúsítás mellett működtetett (kezdetben ISO 9002, majd annak 
megszűnése után ISO 9001 szabvány szerint); viszont a tavalyi évben különböző üzleti 
megfontolások miatt úgy döntöttünk, hogy a tanúsítvány érvényességét nem 
hosszabbíttatjuk meg. Ez azonban a további  működtetést egyáltalán nem érinti; 
csupán az annak meglétét bizonyító, független tanúsító szervezettől származó 
igazolással nem rendelkezünk. Azóta több olyan tenderen is részt vettünk, ahol az 
alkalmasságunkat, illetve a szerződéskötés feltételeinek meglétét az érvényes és 
hatályos Minőségirányítási Kézikönyv 4. fejezetének benyújtásával igazoltuk, amely 
bemutatja a működő rendszert és tájékoztatást ad annak alkalmazási területéről. 
Ezt a megoldást valamennyi ajánlatkérő egyöntetűen elfogadta. 
 
1/b. T. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti-e a szerződéskötés feltételeinek körében 
az 1/a. pontban bemutatott, általánosan alkalmazott megoldást? 
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1. válasz Tájékoztatjuk ajánlattevőt, hogy az általa említett feltételt nem alkalmassági 
követelményként, hanem a felhívás VI.3. 10. pontjában szerződéskötési feltételként 
határozta meg egyértelműen ajánlatkérő az alábbiak szerint: 
 
„10.Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő nyertes ajánlattevővel szemben, 
hogy a szerződéskötés időpontjában és annak teljesítése során rendelkezzen ISO 9001 
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 
egyenértékű tanúsítvánnyal. Erre vonatkozóan nyilatkozzon ajánlattevő ajánlatában.” 
 
Előbbiekre tekintettel ezen szerződéskötési feltételt kötelezően kizárólag a nyertes 
ajánlattevőnek kell majd ténylegesen teljesítenie a szerződéskötés időpontjáig. 
Ajánlatkérő kötelezően előírt elvárása szerint a feltétel – fent leírtakra is tekintettel –
nem értelmezhető kiterjesztően minőségbiztosítási intézkedésekre vonatkozóan. 
 
 

(Tájékoztató jelleggel felhívjuk továbbá ajánlattevő figyelmét arra, hogy – 
amennyiben alkalmassági követelményként határozta volna meg a hivatkozott 
rendelkezést ajánlatkérő – ezen alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó 
jogszabályi előírások jelentős mértékben megváltoztak 2015-ben.  
 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint 
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg a 
minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelésre vonatkozó alkalmassággal 
kapcsolatos előírásokat: 
„Ha az ajánlatkérő az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező bizonyos 
minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független 
szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő – ideértve a fogyatékosok 
számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is –, akkor a vonatkozó 
európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai 
szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az 
ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 
szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági 
szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett 
tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági 
szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az 
előírt minőségbiztosítási szabványoknak.” 
 
Fent idézett jogszabályi rendelkezés szerint – amennyiben minőségbiztosítási 
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intézkedésekkel kívánná igazolni ajánlattevő a minőségbiztosítási tanúsítványra 
vonatkozó alkalmassági követelményt – , tehát nemcsak az igazolandó minden 
kétséget kizárólag, hogy a minőségbiztosítási intézkedések egyértelműen megfelelnek 
az előírt minőségbiztosítási szabványnak, hanem az is, hogy a kért tanúsítványt a 
gazdasági szereplőnek neki fel nem róható oknál fogva nem volt lehetősége 
megszerezni az előírt határidőn belül.) 

  

2. kérdés 2/a. Az ajánlati felhívás VI.3) 10. pontja szerint „Ajánlatkérő szerződéskötési 
feltételként írja elő nyertes ajánlattevővel szemben, hogy a szerződéskötés 
időpontjában és annak teljesítése során rendelkezzen ISO 9001 vagy az Európai Unió 
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Erre 
vonatkozóan nyilatkozzon ajánlattevő ajánlatában.” 

 
Az általános megfogalmazásból az olvasható ki, hogy T. Ajánlatkérő csupán azt 
követeli meg, hogy az ajánlattevő rendelkezzen tanúsított (vagy működtetett) 
minőségirányítási rendszerrel; azt nem vizsgálja, hogy az mire vonatkozik (milyen 
tevékenységi körre terjed ki). Holott ezen szempont beemelésének éppen az adna 
létjogosultságot, ha ezáltal T. Ajánlatkérő meg tudna győződni arról, miszerint az 
eljárás tárgyát képező feladatot az ajánlattevő hozzáértő módon, jó minőségben, 
magas színvonalon képes elvégezni. Ennek érdekében pedig mindenképpen 
szükségesnek tartjuk a tanúsítvány (vagy a működő rendszer) érvényességi 
területének releváns (informatikai jellegű) meghatározását. 
 
2/b. T. Ajánlatkérő elfogad bármilyen tevékenységi körről szóló / érvényességi 
területre vonatkozó tanúsítványt (vagy működtetett rendszert), vagy kívánja szűkíteni 
/ konkretizálni azt a beszerzés tárgyára tekintettel? 

2. válasz Ajánlatkérő elfogad bármilyen tevékenységi körről szóló/érvényességi területre 
vonatkozó tanúsítványt. 

Kérjük, hogy ajánlatuk összeállításakor vegyék figyelembe a kiegészítő tájékoztatásban közölteket, 
melyet ajánlatkérő megküld ajánlattevőknek és elérhetővé teszi a dokumentáció elérhetőségének 
címén (www.imm.hu/gazdalkodas). 
 

2. Tájékoztatás Helyesbítési kérelem közzétételre történő feladásáról 
 
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy 2016. május 31-én Helyesbítésre 
vonatkozó hirdetményt adott fel közzétételre a Közbeszerzési Hatóság Szerkesztőségének.  
 
A Helyesbítés indoka: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 091-162660 iktatási számon 
megjelent felhívás III.1.2 és III.1.3 pontjainak tartalma eltér (hiányos) az ajánlattevő által közzétételre 
feladott és a Közbeszerzési Értesítőben – a feladott tartalomnak megfelelően – 5259/2016 iktatási 
számon megjelent hirdetmény III.1.2. és III.1.3. pontjainak tartalmától. A Helyesbítés kizárólag arra 
vonatkozik, hogy a ténylegesen közzétételre feladott, az 5259/2016 iktatási számon a Közbeszerzési 
Értesítőben megjelent hirdetmény III.1.2. és III.1.3. pontjainak tartalma (azzal megegyezően) az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent hirdetmény III.1.2. és III.1.3. pontjaiban is rögzítésre 
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kerüljenek. (Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel csatolja a Közbeszerzési Értesítőben 5259/2016 iktatási 
számon megjelent hirdetményt!)  
 
Ajánlatkérő a Helyesbítést, annak megjelentekor megküldi ajánlattevőknek és elérhetővé teszi a 
dokumentáció elérhetőségének címén (www.imm.hu/gazdalkodas). 
 
Budapest, 2016. június 01. 

Tisztelettel: 

  
Dr. Kászoni-Habi Ildikó 

 Vanin Kft. / ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 
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