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IéI§! Előzetes vitarendezési kérelemre válasz az Abony Vótos Önko rláhlzaía Észéte a KMOP-
5.2.1/8-09-2í-2010-0011. dzonosííó szárnú pfojekí kerctén belül a ,,Közösségi Htiz - Komplex
kultulális, oktatósi, művészeti központ és Ze eiskola" kiviteli munkálatok ellátása tárgyú
közbesze.zési eljárással kapcsolatban.

Tisztelt Kérelmező!

Az Abony Vdtos Ónkormdry.zata részére a KMOP-5.2.I/B-09-2í-2010-00|1, azonosíló szóuú
projekt keretén beliil t ,,Közösségi Etiz - Komplex kultuláIis, oktatási, műrészelí központ és
Ze,reiskola" kiviteli munkálatok ellátása tárgyú közbeszerzési,eljárással kapcsolatban 20l2. júliüs 20-
án előZetes vitarendezési kérelem érkezett a Bau-Vertikál Epitőipari Kft.-től (továbbiakban, mint
Kérelmező), az alábbi taítalommal:

" Az tatbetokintés §orán §zeleztiiúk tudomást anól, hogy az eljáíiá§ nysrteseként kihiídetett
ZÁ_ÉV Építőipad Zn. ajánlalát jogellenesen nllvrinították ervényessé, ebbő1 következően
jogellenesen nyilvánították az eljárás nyertesenek.

Az álráspontu.rk szerint nyilvánvaló jogsértes reparálása erdekében ezúton kfiük előzetes
vitarendezés keretében az ósszegzés módosítás ával a ZÁÉY É,pitőipari Zn. alánlata
érvénlelerrségenek megállapítrását, továbbá Társaságunt nyerieskent való kihiíd€tését.

K€zdemályezésünket az alábbiakkal irrdokoljuk:
Ajánlattevő ajánlatában az ajánlatteteli felhivfu IIi.2.3. pont M/3 pontban előirt

alkalmassági feltétel telj€sítése érdekében minőségügyi szakernberkén| aki az építés-

beruházás minőségellenórzéséért felelős Némeü Beátát jelölte meg. Az ajá,nlat nün íizleti
titokként megjelölt íészéből megállapítható, hogy a nevesített szakemb t alvállalkozóként
kívánja Ajánlatíevő a teljesítésbe bevonni.

Ajánlatkérő az a.jántattételi felhíVás II.2.1. pontjában előírta:

,,Az eljánásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem yehel rószt az alkalrnasság
igazolásában o|yan gazda§ági szereplő, aki/amely a Kbt, 5'7. § (1) bekezdés a, b, c, d, l
pontokban meghatarozott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt ál1."

A novesített szak€mber á-lláspontunk szerint a Kbt. 57, § (1) bek. d. pont kizáró okok
hatálya alatt á1l - építési ba,uhazásról 1évén szó -, mivel nerr szerepel a Magyar Keleskedelmi



és Iparkamara által vezetett elektronikus névjegyzékben. (Enől szóló, a kamarai
nyilvantartásról kinyomtatott igazoló lapot jelen leveliinkhöz mellékeljiik.)

A Közbeszerzésl Ható§ág útmutatója (KÉ 2012. Éi 58. szint: 20'1,2. május 23.) alapján a
IV. vílasztható kizáró okok lekintetében a Kbt. 57. § (1) bek. d, pont vonatkozásában azt
,,további nllvántartások esetében a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az
Ajánlatkerő ellenőrzi", amely vonatkozik a Magyar Kerxkedelrni és lparkarnara áJtal yezetett
elektlonikus névj€gyzék szerinti ellenőrz ésre is.

kz alánlalkéIő M ajánlatok elb{íálasa kö!ébon vizsgálíri kötel es, hogy az ajánlatíwő, vagy
alvállalkozói kiütelezői tevékenységre megielölt sz9rv€Zet, vagy személy az elektronikus
nflyantartásban, mint építőipari kiütelezési tevékenységrejogosult szerepel-e vagy sem.

A nfilvános, bárki számára l§zzáféíhető nllvántartas adatu alryl n kétség9t kizáróan
megrállapítható, tlogy az eIjétrás során az Ajárrlatkéű elmulasáotta ezen kőriijínény rá
kötelezően kilótt ellenőrzési kötelezottséget, ennek eredményeképperr jogellenesen
nyilvánította az érint€tt ajániatot érvényesnek é§ hiídette ki nyertesnek.

A D,61,9/I3/2011. szrámú, illetve a D,779l201í. számú DöntőbüottsáEi batáíozü§k
egyértelműen íögzítgtték, hogy az a természete§ sza.nély, aki a]vallalkozói jogviszony
keretében végez iizlet§zeíű építőipari kivítelezési teyékenységet, regisztrácíós kötelezettség
aló tartozik.

Ez a regisárációs kötelezettsé8 a minőségvédelmi szakembq esáében is ervényesül az
),997. éyl L)oawn. töweny 39. § (1) bekezdése alapján, mely szeint az építóipari
kiYitelezé§i tevékenység az epitési beruházrás megvalósítása k€retében végett építési
tevékenységek és ezekre vonatkozó iránfiasi és etleuőrzó tevékenységek összessége.

Ennek hiányában a Kbt. 57. § (1) bek. d. pont szerinti kizáró ok fermálása esetén
Aj ánlattevő alválalko zój 6t In kdrl zixaí az elj árásból.

Tekht€ttel arr4 hogy a Kbl ű. § (3) bek. alaplán az ajanlati felhívás szerinti N{/3

alkalmasság igazolasrira ,,hiránypótlás keretében nem 1ehet új gazdasági szereplőt bevonni az
eljárásba" a Kbl 74. § (1) bek, c. pont alapján az Ajánlattevő ZÁÉY Épitőipari Zrt. ajánlata
ervenytela; mely érvenytelenség megállapítrásának elkerüIésere, a nllvánvaló jogsértés más
*]1].:.* 

:**résiána 
a vonatkozó szabályozás nem ad lehetőséget aZ alábbiak szerint.

Ajánlatkéró álláspontja §zerint Kórelmező megállapítása nem ,lapos, az nem €§r€zteth€tő ös§ze
. hatályos jog§zabályokkal, ezért Ajánlatkéró a megküldött összegzé§t Dem kívánja módosítani,

^z 
eljár"ás nyerte§ének az abban megielöltz^Év ÉpitőipaÁ Zrt.-t tekinti.



Ajánlatkérő válasának megadísakol az alábbi szempontokat vette figyelembe:

I./ ,4jáilatkéíő azajánlati felhívás IlL2.3) Műszaki, illetve szakmai alka|masság - Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód - M/3 pontjábaí az alábbiakat írta elő:

,Á Kbí. 55.§ (1) bekezclés a) pontja és a 310/2011. (XI.23) Kofill rcndelet l5.§ (2) bekezdés e) pontja
alapján mutassa be az építési beruhózós minőség-ellenőrzésért felelős személyt/személyekel (felsőíokú
yégzettséqű, minőségvédelmi mérnók wgl minőségvédelmi szakménök ), megkfuánt g/akorlatát
igazoló aláílt szala ai önélehajzál (eg)szelű ll1ásolatban), a végzettséget, képzettséget igazoló
okif aí át (e gysze lű 1ás o l at b an).
A 211/2006. (XlL5.) Korm. rendeletben előírt ,feltétele k igazolúsála Ajóúlalkélő a KbL 36-§ (5)

be kezdését Aj ánlattevő nyilatkozata alapj án alkahnazza-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) N,í/3. pontja alapján ajránlattevő alkalmas, &a,, Rendelkezik
Iegalóbb ] fő minőségrédelmi ménök. vagv minőségl,alelmi szakmérnöki uégzert§éggel és legalóbb
5 é, minőségvédelmi ménók wev mi ő§éÉrédelmi szakmérnöki végzettséqneh megfelelő
gvako axal fendelkező szakehrbetel"

Ajánlatkérő tehát alkalmassági szempontként ú6!E!éc9!!!i_§?B9!!!!Lrendelkezésre állását írta
elő.

Ajánlatkérőnek a vonatkozó jogszabáyok, így a Kélelmező által is hivatkozott 1997. évi LxxvIIL
Törvény, valamint a l9ll2009. (IX. 15.) Korm. rendel€t tükében azt kellett megítélnie, hogy a
minoségvédelmi szakmbernek, mint az alkalmasság igazoláslíhoz a teljesítésbe 10% alatti mértékben
bevont alvállalkozóval szemben fennáll-e a MKIK elektronikus névjegyzékébe való bejelentkezési
kötelezettség, ennek liiggvényében hel},tálló-e Kérelmező azon álliása, miszerint az alválalkozó
közbeszerzési eljárrisból való kizárása a nyertes ajánlat érvén}telenségét vonja maga után.

A Kbt. 57, § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok előinisa esetében valamennyi ajánlatt€vő, alvállalkozó
és erőfoná§t nyújtó §zervezet vonatkozásában vizsgálandó a kizriró ok. A kizáró ok hirfutyának

igazolása csak abban az esetben merülhet fel, amennyiben az adott gazdasági szereplő vonatkozttában
a kizriró okként megielölt feltétel értelmezhetó és amennyiben értelmezhetó, úgy a kizáró ok
összeffigg-e az általa végzett tényleges tevékenységgel.

AjánlatkéIő az eljárása során áltekintette a leleváns jogszabáyi rendelkezéseket. Az épített kömyezet
alakítlásáTól és védelméról szrló l99'I. Lxxvl . törvény (a továbbiakban: Etv,) 39. § (1) bekezdése
szerint az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruhrázás megyalósíLisa keretében végzett
építési tevékenységek és az ezeke vonalkozó iúnyító és ellenőÉő tevékenységek összessége.

(2) Űzletszeíő gazdasági tevékenységként épitőipaIi kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban:
vállalkozó kivit€l€zői t€vékenYség) az folytathat,

a) akinek az éDitöiDafi kiviteleze
tevékenység véqzéséhez alkalmas telephellvel rendelkezik,

b) aki rendelkezik a megielölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakkép€sítéssel
vagy legalább egy vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzé§re iÉn}uló egyéb jogviszonyban álló

- ilyen szakképesítésú szakmunkás§al, és

c) aki vele munkaviszonvban. taesági vaev megbiziisi ioqviszonvban álló - olyan szeméh,t alkalmaz.
aki az al pont szerinti tevékenvség,i körbe tartozó. a 39/A. § szerint csak felelós műszaki vezető



irárryításával véqezhető kivitelezési tevékenyséeek tekintetében a felelós műszaki vezetői feladatok
ellátásáía iogosult.

(3) Ani vállalkozó kivitelezői tevékenységet kíván fol}tatni, köteles az erre irrin}rrló sándékát a
névjegy7éket ve7etö szervrrek bejelenteni.

(7) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevék€nységre jogosultak
névjegyzékét, és a közigazgatási hatósági e!áíás általános szabályairól szóló törvény szerint ellenőrzi
a vállalkozói építőipari tevékenység fol},tatására való jogosultságot. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara hatiározata ellen a fellebbezés kiárt.

Az Építésüevi kivitelezésről szóló 19U2009. flX15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1, § (1) bekezdése szerint e rendelet hatáya a (2) és (3) bekezdésben meghatáIozoft
kivételle| Lit9!i9d.,]E!bgLbiizi!!!
a) az építőipari kivitelezési tevékenység follaásár4
b) az épitőiDari kivitelezési tevékenY§ég megvaló§ítá§ában részt vevő építtetó. benrházás-
l€bonvolító. éDítészeti-mú§zaki tervező (a továbbiakban: tervező). tervellenőr. kivitelező. felelős
múszaki vezető. tervezői művez€tó. éDítési múszaki ellenőr és az éDíűetői fedezetkezelő
feladataira.

Az alábbiakban idézziik az Egyetemi Felnőttképzési Adatbázis
(hltP:/,\!$§] !!L!\ll!!!]],,.,\ !ln]i]lLllkcp/!j,phP']lpl,{i!! !1l9) honlapon megtalálható Minős€ügyi mérnök-
minőségügyi m€nedzser képzésre vonatkozó kompetencia és képesítés meghatározásokat:

,,A Aépzés sorón megszeftzhelő *onpelenci.t
Á fésztvevők jórtasságot szere rek d ninőségirónyítási rem]szetekkel és nodellekkel kapcsolatos
rendszeríech iklli, menedzseri, straíégiai, tervezési és szemezési, szabólyozási és íejleszíési, kefeskedelmi és
joqi, szabyálryüg,,i és mahzeflani ismeleíek összeíoglalósába , fendszerezett áttekintésében és az eljáfások és

mód s z e r e k gn ko r l ós á b an.

A képzés sorón megszerezhelő kpesílés
A képzés céaa: a minőséginhryílási rcndszerekkel és nodellekkel kapcsolatos rendszertechnikaí, me edasefi,
st/tíégitli, íenezésí és szeryezésí, szabályozá\i és íejlesztési, kereskedelmi és jogi, s2abyányüg)i és módszertani
ismeretek összeíoglaló és rerulszerczetí átíekintése, az eljófások és módszerek g/akoflása. "

A fenti meghatározásokból, illetve a vonatkozó törvényi leírásokból látható Ajánlatkérő álíal alII.2.3.
Vr]. pontjában elöiít minőségédelmi méfrrőki, ragv n inőségrédelmi §zakmémöki tevékenységi kör
nem tartozik és nem i s taílo^at ,dllalkoví kiritelezői teréketwé , hiszen ezt a tevékenységet
sem a vonatkozó törvény sem a vonatkozó Kormány rendelet nem említi, abban a minőségvédelmi
tevékenységi kör nem található ínQg, azAz az említett törvényi bekezdés szerinti névjegyzékben
történő regisztrációs kötelezettség nem terheli.

Á ításunkat timasztja alá továbbli, hogy azEtv.39. § (2) bekezdése a.), b.), c.) pontjaiban szereplő
előíliisok nem vonatkoáathatók a minőségvédelmi mémöki. illetve szakmémöki tevékenységre.

Amennyiben Ajánlatkérő mindezek ellenére elfogadná a Kérelmező álláspontját, úgy a Bau-Vertikál
Kft, mint ,,KéIelmező" ajánlatát is érvén},teleníteni kellene az alábbiak szerint:

4



Kérelmező az Ajánlatkéró által a II|.2.3. Múszaki szakmai alkalmasság M/3. pontjában elóírt
,ninőségrédelmi ménök, ,aev hrinőségédelmi szakménök íendelkezésre állását 10 % alatti
alvállalkozó igénybe vételével (sZ.M. e.v.) kívint megfelelni.
Kérelmező által, mellékletként becsatolt MKIK Intemet Portiil - Épitóipari Kivitelezői Nyilvántaltás
szerint Kérelmező által megjelölt sZ.M. e.v. nincs nyilviintafiva ezen a pofiálon, mint minőségvédelmi
mémök, vagy minóségvédelmi szakmémök . A nyilvántartás szerint ugyan SZ,M, e.v. 4110- Epitési
projekt szervezése, valamint 411001 Ingatlanberuházás, - eladás tevékenységi kör tekintetében
szerepel a nyilvántaltásban, de ót Kérelmező, mint minóségvédelmi szakembert jelölt meg
alkalmasság igazolálsát4 vagyis a fenti nyilvántarLásban az előírt tevékenységi kömek kellene
szerepelni. Ajánlatkélő által az III.2.3. Műszaki szakmai alkalmasság M/3. pontjában elóírt
mirrhégvédelmi ménók. ,aey mi őségrédelmi szakmérrröki véezellséget igazoló (és Kérelmezó
ajánlatíban 3ó. oldalon benyújtott Egyetemi szakmémöki oklevél a Minőségügyi okleveles
szakmémöki tanulmányi kötelezettség végzéséről), mint szakképesítés nem is szelepel az említel.
MKIK Intemet Portál - Építőipari Kivitelezői Nyilvlíntartás szakképesítések felsorolása köa,
ebből következik, hogy SZ.M.e.v. ezen tevékenysége nincs nyilvántarLisba véve. !
c) Dontiaiban előírtaknak §em felel meg. hiszen a Dortál nyilváDtaitá§a §zerint §em teleDhellyel.
sem felelős mú§zaki vezetőv€l nem rendelkezik, íev ó sinc§ nyilvántartva. mint óDítőiDari
kivitelezé§i tevékenységre iogosult. §em Dedig, mint minőségvédelmi mérnök

Amennyiben ajánlatkérő elfogadja kérelmező álláspontját, hogy a nevezett tevékenység a MKIK
regisztnícióhoz kötőtt, azaz a minőségvédelmi mémöki, vagy minőségvédelmi szakmémöki
vállalkozói kivitelezői tevékenységnek minősül, abban az esetben a Kérelmező megbíásából
SZ.M,e.v, vállalkozói kivitelezői tevékenységet nem fol}.tathat, hiszen a regisáráció alapjrin az Etv.
39. § (2) bekezdésének a.), b.) c.) pontjai egyértelmúen meghatározzák, hogy mely fellételek együttes
megléte mellett lehet ilyen tevékenységet folytatni és Kerelmező megbízottja nem rendelkezik a
törvényben meghatáíozott é§ előírt feltételekl<el.

IL/ Kérelmező által kifogásolt a Kbt, 57, § (1) b€kezdés d.) pontja (a régi Kbt. 61. § (1) bekezdés d.)
pontja) szerinti kiziró okok haálya alá tartozással kapcsolatban a Döntóbizottsági joggyakorlat
egymástól eltérő jogalkalmazrist követ (708/201 1. és '779l20ll. sámú ügyben hozott döntések). Az
egységes joggyakorlat kiaiakiá§a érdekében az említett kérdésben Ajánlatkéró rendelkezésére iill a
Közbeszezési Hatóság elnökének 2012. február 2'l-é,í Tl57'7-|l20l2-003 iktatószámú, valaúrint a
Nemzeti Fejlesaési Minis^érium Helyettes Államlilkáninak es a Belügyminisaérilun
Területrendezési és Épitésügyi Helyettes Államtitkársága Építésügyi Főosááyának 3533/2120|2.
iktatószámú hasonló Lírgyban hozott, s jelen ügyben analóg módon alkalmazható állásfoglalásai,
melyek Ajánlatkérő áláspontját táLínasztjik alá és Ajánlatkéó válaszlevelének megfogalmazi§akor
figyelembe vett.
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A fentiek alapján Ajánla&éó áltáspontja az, hogy tevékenysége során valamennyi vonatkoá
jogszabIitl elóírrást figyelembe vett, az abban szerepló előírásokat mindenben betaította, ezért a
megkiildött összegést nem kívánja módosítani, az eljáía§ nyertesének továbbra i§ az abban megielölt
Zi.Év Építőipari Zít.-t tekinü.

kérem a fentiek szíves fudoínrásul vételét!

Szolnok, 2012. jűius 25.

Tisztelettel:
ffiffi;_ffi!s_rs,lr,toc"
l1Jí!:r,I Eűr- ^créske.,elml 

rll.

hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Mellékletek: Bau-Vertiká Építőipari Kft . előzetes vitarcndezési kérelrne
3533 l2l2012 iktáószÁmn Nernzeti Fejlesáési Minisztérium állásfoglalása
T / 557 -l l20l2-0o3 ild ái.ószímú Közbeszerzési Hatáság tílltisfoglalIísa

úl20.
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5000 Szolnok
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Te1: 561126-226
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E,mail: kam€naol@,brokerroyal.hu

!!ilg1 Elózetes vitarendezós az ,.4.bony Város
5.2,1/B-09-2f_2010_0011. azonosító §zámú projekt
Komplcx külturális, oklatási, mílvészeúi központ
eljárá§hoz

szolnok, 2012. július 20,

lkt, szí,ml243012012.

Önkormányzata ré§zére a KMOP-
k€r€téD belül a ,,Közösségi Ház -
és zeneílkola" kiírf közbe§zerzési

Tisztelt AjánlatkéIő!

EiőZetes vitafürdezést kezdeményezek eáton a kőzbeszerzése]<ről szóló 201 1. évi CVITI.
tön ény és a 3lai2011,. (XIL23,) Kormáryrendelet alapján az ,,Abony Város
Önkormányzata részére a KMOP-5.2,1/B-09-2f-2010-0011. azono§ító számú proi€kt
keretén belül a ,,Kózö§§égi Ház - Kompler krrlturáli§, oktatási, m{ivészeli központ és
Zenei§kola" kiviteli mrrnkálatok eilátása tárglr_: xl sssol:otz, szarnoD zoj]ó közbeszetzósi
eljárást lczáró döntésével kapcsolatban.

Tárgyi közbeszerzési eljáíásban 2012. július 13-án megkiildött ,,Összegzés é§ összesjtő
értékelés" alapján eredmenyt hirdettek,

Az összegzés raegkiildését köv€tően irásbai iratbetekintést kezdeméíyezti.ink, mel}íe
2012. július 18-án l0,35_tő1 keriilt §or.

Az ilatbetekintés soráí szeleztiink tudomást alaól, hogy aZ eUfuás nyerteseként kjhirdetetl
ZAÉY Épirőipaíl Zá, ajánlaíát jogellenesen nyilvánították én,ényessé, ebbő1 következően
jogellenesen nllvánították az elj{íá§ nyeítesén€k.

Az állráspontunk szerint nyilvánvaló jogsátes íeparálása érdekében ezúton kerjük előzetes
!,itaíüdezé§ keretében az összegzés módosításával a zÁBy Épitőipari Zt, ajan]ata

&vénflelorségárek megállapítását, továbbá Táísa§águnt nyefiesként való kihildetését,
Kezdünényezésüi<et az aláblriakkal iodokoljuk:
Ajfurlattevő ajánlaiában az ajánlatteteli fellúvás lii.2.3. pont \4/3 pontban előírt

alka]massági feliétel teije§ítése érdekében ninőségügyi szakembcrként, aki az épités-
beruh|iás minő§égell€Dórzó§éért felelős Náneth Beátát.jelölte 1ne8, Az ajánlat nem üzleti
titokkéní megielöll részéből raegállapítlrató. hogy a nevesít€tt szakembert alvál]alkozókérrt
kív{inja Ajanl.ne\ó a rcljcsitesbe oetonli.

Ajánlatkérő aZ ajánlattéte]i felhívás It.2.1, pontjában előírta:

..Az eljárásbál n€rir lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alka|ma§ság
igazolá§ában olyan gazdr§ági szereplő. akilamely a Kbt. 57, § (1) bekezdés a, b, c, d, I
poitokban tneghatározott kizriró okok valatrrellkének harálya alatt ál1."

A úevesített szakember álláq)ontrmk szeíint a Kbt, j7. § (1.) bek. d. pont kizriró okok
hatálya aiatt á11 - építési betuházásról lévén szó -, mivel nem szerepel a Magyar Kereskedelmi
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és lpar*arnara által vezetett elektronikrrs névjeg}zékben, (Enől szóló, a kamalai
nyilvántatásról kinyomtatott igazoló 1apot jelen levelünktöz mellék€ljlik.)

A l(ózbeszelzési Hatóság ritmutatója (KE 2012, évi 58. szám: 2012. május 23.) alapjlrI' a
lV, vrálasztható kizáró okok tekintetében a Kbt. 57. § (1) bek. d, pol1t vonatkozásában azt
,,további nllvántadá§ok e§etében a Kbt. 36, § (5) bekezdésében foglaltak sza.iít az
Ajánlatkerő ellenőrzi", amely vonatkozik a Mogyar Keresi<edcimi és lpalkamaía áta.l vezetett
elekhonikus néüeg}zék szerinti elletőrzésre is.

Az aj latkaő az ajáíI]atok elbfuálá§a körében üzsgálni köteles, hogy az ajánlattevő, vagy
alvállalkozói kiyitelezői tevékfiységre megjelölt szeúezet, ya.y szeméIy az elektronilars
nllvlíntafiásba!, mint épitőipari kivitelezé§i tevékenységro j ogosult szercpel-e vagy sem.

A ayilváros, bárki szánrlra hozzfieríúő nllvántartás adatai alapján kétséget kizrtóan
megállapítiató, hogy az eljáás soíáí az Ajánlatkaó e]mulasztotta ezeú körii]Tnény rá
kötelezőel ki.óti ellenőrzési kötelezettségét, eínek er.edmenyekepperr jogelle esen
nllvrinítotia az érintett ajránl4tot érvenyesíek é§ hildette ki nyeltesnek.

A, D,6I9/!3l20l1. számri, illetve a D.779/20IL számú Döntőbizottsági hatáíozatok
egyértelín{íen rögzjtették, hogy az a tgfilészetes személy, aki alvállalkozói jogviszony
keretében végez iizletszeni epitőipad liivitelezé§i tevékeny§égct, rcgisztrációs kötelezettség
alá taítózik.

Ez a regisáíáclós kötelez9ttség a minőségvédelmi szakernber esetében is érvéíryesül az
1997, évi Do(VIii. törveny 39, § (1) bek9zdése alapjan. mely §zednt az építőipari
kiyitelezési tevéketység az epitési benjházás megvalósíása keretében légzett építési
tevékenységek és ezeke vomtkozó iránltási és ellenőrző tevékedységek összessége.

Ennek hirinyában a Kbt, 57. § (]) bek, d. pont szerinti kizáró ok fennálása esetül
AjáDlaitevő alvá]lalkozóját ki ke1l zárni az eljánísból.

Tekiltettel aía, hogy a Kbt, 67. § (3) bek alapján az ajánlati felhívás szerinü M/3
alkalmasság igaz olásái,a ,,hián}?ótiás keretében nem lehet új gazdasági §Zgr6p]ői bevonni aZ
eljárá§ba" a Kbt, 74, § (1) bek, c. pont alapj áA az Ajánlalteyő zÁÍ)y Éplttipati zr't, a3an],ata

éryén},telen, mely ervénlelenség rnegálapítrisának elkeriilé§ére, a nllvánvaló jogsértés más
módon törtónő r€pará]ásáía a vonatkozó szabáyozás nem ad ]ehetőséget az alabbiak szeriít.

A Kbt, 79, § (,1) bekezdése a következő]<et mondja ki:
,,(4) Az ajánlad<érő az előZeles vitlrendezési kerelem megérkezésétől számitoti három

muükalapon belii1 alrkor is jógosult egy alkalommal aZ aiánlatt€aőket (ré§Zvételre
jele,rrtkezőket) hritom munkanapos határidől-el hiánpótlás [67. §], felülágosíLis [67, §] vagy
inclokolás [69-70. § bekezdése] beuyijtísára felhími, amennlbeo az eljriíás szabályai szorint
elÍe fiáí neí! lenne lehetőség. ha az eljárÁsban történt töryényséfiés ezen eUárási
cselekmenyek úüán or,!,osolható. Ebben az esetben az ajánlatkérő az e]őZetes ütareldezési
k&elem ben],{útásáíól a hián]pótlási felhívás, a felvilágosítás vagy indokolás kerésenek
meglriildésével egyidejiileg, míg a kérelemre adolt válaszáról a kérelem megétkezésétó1
számított hét munkanapon belül - faxon vagy elektronilos líton - tájékoztaüa a kérelmezőt és
az aj ánlattevőket (részváelre jelentkezőket). "

Fentietre tekintettel ü]egál]apítható. hogy az eljárásban történt tön§nysértés ezen eUárási
cselekmcnyck útján nem o1vosoliató. jogszelúen rrem kérliető hiánypótlás, vasy felülágosítás
kérés, Ezelr észrevételek nem aZ ajánlatb:ur megtett nem egyért€lrnű kijelentéseket,
nyilatkozatokat, vagy igazolásokat édntenek, A kerdéskörtren az ajál\\lalte\/ő egyéItelmű
n}.ilatkozatokat tett, az éúékelés solán az ,{jánlaikerő részérő1 merűt fel az értékclés körébe
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latczőaíL fi.ulasztás, amely a későbbiekbon felvilÁgosítá§ ká,éss61 vagy hiánlpódá§§al rrern

pótolható, Hiánpótlá§ n€ltr &tekneáető, mivel az ajá.ílattevő a kizáíó okok fom ltE@

állására irányuló, előíít nyilatkozatot megtette, Az ajful,afkffi részéről az értékelési mulasztás
a nllatkozatban foglaltak ellen&zéséfe vonatkozóan töitent meg, amely hián;pótlássa1
ugyanc§ak trem orvo§olható kiilöúös tekidt9ttel ana, hogy a Kbt, 67, § (3) bokezdésébon

fo81altak szerint hiánypótlás keretébe[ nem lehet új gazdasági szereplőt bevomi az eljárásba,

Fqltiok alapjáu kéljiik az új összegz& elkészítését, hogy az eljáíás lezáíására jogszerűen

keriilhessen sor.

Meiléklet: 1 pld. MKIK - Építőipari Kivitelezői Nyilvántartás

Tisztelettel
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Tisztelt

A lelc,;,ni!,J\ t-zj]ö a.naln J"ljgl knJelcllaéry rerjc"iresiI,rz xl ajJ.i]ttcfo rcs,ir,'ú]egol7aso! ,03\ /, rJ jrcreléb€n a'".]n/o. rleP.-'e., \;o7c,*ejú é} ]éD", l:,:a]ráJ]"Ll,u,óri, vor;r\o.zJ *cl,,i;s,\elLJpc.o'áro ár l,, aljbt,t.rkJo] á_.";;;:;-, ' '

Á köZbeszeÉésekról szóló 2003. évi Cxxlx, törvéqy (a továbbíakban: régj Kbi,) 6l, § (1l
b€-kezdés d) portjá é§ a kózbeszerzésekíől szó]ó 201 r. é;i Cvlll ta*eiry'iJt"rjlrii^tu"", ,l;(bt.) 5",,§ (l) bekezdés d) lontja aiapjá]r ez ájáü]atkéíő elóírlatja, h;dy';;iil;;;;" ,,".lelret alyál]alkozó, lrki 4Ietelepedés. §zerinti;rszág nyitventarás;la-i ni";;];;;"r""
A Kó?beszer2ések Tanác§a á]tal kiadott d köZbészelzésck.ó] szóió 2003, óvi cxx]x.ólv.ny,,63, §_íbfi hrvatkozoti ig.rzolásokróI, n}i]aikozatok ói. ,yit"á"n,ir"i-r t.3d3l0licol 

,:l rra;vaJo-j7i8, l:relepcceiL, JIjnlJ:I., ,L. ,Ir_lla k,,ók Js cró br,,ás r,r i,^szervczctek_ vonalkozásábítí (2010, |a. 22. 20)1- évi l 18, szánr ) "i.ú útm.;;i;-;lop]", n
régi. Kbt. 6], §. (1) bekezdés d,) pontjában meghaláro7ott kizáró ok ienn 

".. eLrt.a, -3iábbiak szelint ke1l igazo]ii épilé§i beíuháZá§ esctén:_ a vál|a[iozó kivjteiyzői tc,tólícny§íg.i foblntók Nlagyrr Keíe§kealelmi ésIparkamarr (a továbbiakb.F: MKlK) illJ vezetetr clelloikus,,*i"*rrJi* 
".;"szereplés, nrejyct az építelt kórn}ezct a|3k]túsrról es reia.;.ol sz,,Ló tsqz, erlLXXVüI. tőfl.á}y (a továbbiakba,l Etv,r i9 § (j)15) é5 (7] t.l,..ao."it,ilL(ö, e, !c)öell,rZ á jihlJt!.irö elIcnUriz,

AZ nj 1<bt, alapján jndu]t cljí(ások e§etébsi rz épitési b§Iuha"ások közbeszerzé§én€k
részletes §zabályairóI szótó 306/2011. QiIt. 23.) Kornr. rendele1 3, §_a ataplrin u rut
]Vlásodik Része szerintj elj&ásban kötele7ó eIóiríli a Kbt, 57, § (l ) bekczdiis a) piirla arapiarI
ar n&. §Zerinti, épííóiprli kivitelezósi íevéken],séget végzők néviegyzékiben szcrcptts
köl,etelmón},ót, Kétsó8 e§elén ajánlatkéró ftLrj]€ositást kérlret aiii'vonalko7óal, hoB.,l-.l1iL, az ",alrlr-r,rr r]e\eldlt !.j,oJ5.:: (1l:1cl'o 1L.L1,1rlr r,cqez iprt.ip.l, lrrit.l. ,

Ie,ete,Ii,,(ge|,,1,1,"1l<lllJplni,,r,,,,r7c-i1,1,,p:Tolpdli,(,,i(lc,,;si .eri\irl.i3.,.,9z,..
nórl egyzékóben szcrepcl nie ke.ll,

p..:..ir ]j]Olu,búisL .]í ]ri.i.] 0a r]7!5 arrl E,r: lr..;c!:ea.gári-.!,lü



NriYe] ].Yc]e üeln kizártllag közbeszerrési kcrJ*i érl-:1t, aZ Etv. és 5z ópílöipAri kivitelczósilc§éken\,sd8ról s?úló |91,2009, llX. l5,) horm. *"aa. J""",[")""',i"^,,,"r.€rtc]nlczésétel és allialmá,,ásál,al kan(5U]..losan J Bclüg},minisztóIiurn r_.ot.irenl.r"si ;,tpi ésü8yi Hel)(IlLi ÁllaJ.litkaís;pa Élílécüg,i Foosrtr]ly"n rk álJásr"gi"ri.air.r"i

Áz Éfv, 39, § (1)-(3) rneghatároz':l arokát á leltételeket. anrclyck alapjí,, YÁllalkozóki\ilele7öi terikenllcg,i:,cIt/c-J.pilui|lrj \lvilelc7ó§l 
'.,,,i;;i,.:3; iiii;,;-., ",""íeltótelck \i)zonl a 1állalh"zó kh itttc)órc rooalkoznak, a fcleIíir ;"."liJ"^i."" 

"*r,
oi:1"]T.r.:" sz<mpontjából LLylorr zlloró lehet, az Érv. 39, § (]) b!*ezdé§ében t8lálható
]f 

n_]l::l :* "i*],.F," \onatko,ó irinyiró allenórző levékeny§égre'' tőríénó uí^lá§. Ezt á
i:]1:i?,:s. azojrnán egylcsz{ dcn szsbad a ÍelclŐs műszaki vezétő leladatáralc§zllKltcnl, tünaj többel ielent, nri9dsZt ennek e tcl,ókcnységnek az ellátása el§ő helyen e

:l]lll|:::..|l,_lo:l: íeraqdla; 
.nler}e! - 3 meghaúozott 

'ri\'it.t,or 

"r,"linno'- u'i"gr.e*,3lKaln3zoltkcn1 \ne) meúbi..ási jo!\L§zony keretébcn kö7reműkódő lelelós míiszákj Vezető
út]án köteies ellih5j,

1r.Éi. J_n: §.(7) b§kezdes< szerint a Mogyar Kereskcdclmi és |parkemara a válla]kozóí]v,ic]c7al l(\ ehcl.],9cg \ eg.,rscr-.Jogo§u]t vállalkoló kit itelczök ni\jeg]Zakéí \.e7cti|,

A 1_9]12009, (IX, 15,) Korm. rendcl.t 2, § t)_4 pontjával kapcsolatban fontos kiernllnj, hogya fő- va8y slvállalkozó kivitslezónek a kivitelezisi íevé'kenység 
"tgrt.tr" nilurkorr*i

:t::,.nlfr::' 
§zcrzüdósl kclIlóroje. lnr.! a f€lsló§ mű§zaki y"l,"ri 

", 
El,, lai,"iTÓ. s lzloel_cz,d.s 4. pon!]:l vcnjlr kizÁróla8 alkalmazottij t9gi vagy megtiizotti íormábrn

ft glalkorlathstó. Ebból kö!(tkezocn nz épirőiparj szabállozás iiapjáfa fetetős múszatri
Ycrctő,úen l€hcl , a 19]/2009. (lX.15.) Ko:r.n.rendelet szrrinti aiiittalto..o es igy llJ,enmiDíj§óAiben tlfm is tÉ*czbcl i,áll.rlko4ó kivitelf,öi iFvÉketry\ég.t,

^2 
elíló§i bcnrhazá§ok kö*eszcrzésének rcsr_]ütcs 5zab.:]J,iiról §zóló .}0ó12ol l, (x1l. 23 )Korm, rende]et 8, § (1) bekezdése alapján csal az Et!, szerinri, epitaipari Lriviretezlsi

teYókeny§éget végzők névjo8yrékében §zereplé§ét l(o1l clőirni, § teie|ő§ műsZaki v§zető
azonbln ncft mi[ósül ily€D tér,ékcDy§éget Yégző!.k.

lentiek a]apján tehál ! felelős mú§Zaki vezctőrc nem vonatkozik az Etv. 39. § (3) és (?)
bekezdésc §zerinti nyilvántartísbrn sz.repIós köv€telmónye,

Budlpesl. ]0l2, ,-",u" ,. 
j 
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KóZB EsZ|] RZÉs1 HATósÁG
ELNÖK

iogtanác§os

c. L i

IIt.:ósrálI J 557- i, ]l]l2_fú3
l g\]i.llzü, !r, Kdgi(: ]jb(,r

d., s7.{ ay}isztcr
Tei : 0ó, ] ,:]3 ó_71-20
l Dl : 0ó_]_]3ó_7790

aiszíelt Jogtanácsos A§§zony!

A L"özbeszerzések].ől szóló 2003. évi cxxlx. törvény (a ro\,ábbiakban: fegi Kb1.)
a]kalllrazá"] 1álÉJahall ií(Jll ]eVele,e aZ aiáblri !álesZl ddoln,

l'ájékoztatof\ llogy a Kőzbesuerzési I{atósá8].}ak í1 idráe:; erz ésekrő ! szóló 2||l. évi
CVlIl, törvény (a továbbiakban: Kbt.) 172, §-a ( 1) és (2) bekezdésében n}eghafározcll
hatá§kórc neln rcú9d ki az cgycdi üg;,ckben Va]ó áiiásíbgjalásra, Ülamlnt aI(ö,,lcszerzisi Dönlőbi7_ottsáS által hozott hllározatok (D,708i3Oi20ll:
D.'779/1Ei2a)1) ó}1el§}ezésóre. így leve]ének csak az általánosobb i(;rdóseke1 érirló
ré§zér. áll nódol]]balt válaszo]ni.

A.égi Kbt.5I. § (J) bekezdésének d) po[lia alapjáD az ajánla&órő az ajálrlltli
l'elhívásban 9lői iatja, hogy az cljátásbal Dcrr lehet aján]aícl,ő_ a ]iözbeslcrzes
értékéaek tiz száza]ékát [eglialadó rrréfiékben igénilbe vemi kíváat aivállaikozó vag1
c!óforrasl ny,ijlí} sze§,üzel, illelőleg a d)-e) pont tekintetéb§n a]vállaikozó, aki a
letelepcdósc szerinli ol§zág nyijvánla]iásában nincs bej€gyezve.

A r-egi Kbt. ó9. § (8) bekezdóse é].telfiébeü az (5) bekezdéseíi kívüli a]kalrnassasi
nrjlrjúufl kiivcre]rié]lycknek rZ ajan]altcvő a közbeszczés órtókónek líZ szietók;l
l]ern rneghaiadó lrél,tékberr igénybe venni kivánt a]val]alkozóval együt js ]negíelcllrct.
Ibber az eseaben al ajánlahlak tallai]nazr]ia ke]l ezen a közbeszerzés értékének z
százalékát neirr r]legha]adó méíókben 1génybe velli kir,ánt a]vállalkozó rtevót.
címét, Lovábbá a7 ajánlattevij aika]n,]assá_(ánirk igazolisához szúkségcs _ a 66, s (]]
bekczdós c)_e) ponüai, rilclő]eg a 67. § (1)-(3) bekezclóse sze].i]ili , igazolásókat,
nyi].tko?aioket i5,

!i: :ll:] n]lRp.J.;íí:litLr,li5 l5]s!d(Jput: P: lí6 a ,]:] j]]l].ii4: 'íekí.\l .jli ] 3l6,i7{l§miil| ü]!t]l]Jla.lll@ : !!.lab!s^! \!



A Ié8i Kbi. 70. § (]) bekL,zdése alapján az a]ánlattevijnek a kizáró okckkalkapcso]albai..r 63, § szcrjll kEli eljárnia, Az- aiarr]arre,,t tolábilá "OiÜ";.o.utnl uszgrződés,:e]jesí|é§éIlez szi]kségüs penzjg.,,] és gazrlalri_ei, , uI"n,i,r, ,,,u"rlii,"lrr.,ot"n
§zaklnai a]ka}rDasságát, és az ete vonatkozó ,_qi;,,L,r59l,i u, .tlá'i;Úil;'l',;Ö;;:
A régi Kbr. 83. § il) bekezdé§ónck d) pontj. szerim az ajánlat érvóiytelerr. ha a7zljánialtcvőt. illeriíicg ;rlvállalkozó;át vagy az ajín]a(ban s;crepiii 

",oiir..i.i "yi;,osze.vezetet az cljárá§ból kizárták,

^Z.rjá.]allér.ónck 
ki iicil Z:llxii] ,rZ.i.já],ásbi' azt a/ aján].rrevijl vilg:v alvál]rlkozór.\:_L1 .r/ ir,:1,1Lth- szclc: ].] ,,riríorr.,lt 1vl.j (,,.,.cl,ez.rJ. 

""i 
,, r, ,,,r11." ,"^ 

', 

rrl ,ll'i,l,i.lx.y., aiü ullozil ,.egi KbL hq, § 12) bc4e7.1é! a) pont , '"

A,égi Kbi. 20. §-ábarl fo8laltak éneir!ében:
(7) ÁZ aiínlirtkéró nejrl kólhci aZoo É.),ck, ndalok igazolásáL il]clve azajár:lallevónek. az llvállalkozrljtLnak, rvábbá az eriiibnast nyi,ltá s).iucr.','i"* n.,nkeil igazolnia azoiat a tón),cket. ?]dlrJkat, tnLl!u\ e]]cnor,l-ésile ,,i olu"iuir,;,O oköz'oeszerzési eljárás nye]vén lendelkezesre állo, elektronikus, l,",';;;i ,,r8ykiiZlliteles nyilvánlaílrsbrll ingyeIresen JoB(|5ul1. jl)ennek rninijsLilnek o'lrui*alr",a.;
tcvékenység negkez<lésének és lolíatásáiak áLt3]ános 5zabályairor ,Jiu'i;-eny
szerinti rryilvántaíások is.
(8) A (7) bckczdés sze.inli lrljh ániuiásokbln \aló szercplésl a2 aiánlalkér(i aZaiánI.lríéleij hdtáridii lciirta és aZ clcdlr!én}hi lerés, illctőlcg -- te, l]rilu,rioi alrocljárásban * it rész!élcli h,,ló,idó |ciána és a réiz\,élelj ,ruio., 

"."o,ne"r.lri..,r"ier.között cg} alkalo]nin;ll cllcIőr-r. lovábbá aZ o]ienórZé! ténl,ei ;s eJnlrryer anJrilvá]iar.lás 1onarkozó résZét kirlyoDrtatva vagy - az { l) bekezrié, uit otriurrlsa 
"setn- e_lö_n,ény f'e]jlaiajmazáse al..p.]'án atkolotl j c8szabá]y ,zelir]li elekno";tu. io,]riuou n', l t ] , L,ckcz,j.tsc szcr;, li ,1,1' 1riJuic rn(Éiill,,

19) A (7) bekezcJs szcrir)tj cleklronikus, hirl{]\ag:, |] (1o]cg köZhjlc]c5 ll) ih alt|altások
lö..lröl jl lnl(ril(tr. ,-lcrnclösó_<irö] il Kölbc:,|(rl,:,J\ r",_.,. ,iun,,,.,ni .iii "

Á. épílelí 
.kii.)D,ez,:! 

.l|.1kí!(i:áról e§ Édetnérij! ,lzó!ó l997. éri LXXYllI. törveny (a
továbbjakbilrr: r],íV,) ]9, § (1) beke,de'e é:,ie]rlóben az épilólparj kivitetezesi
tevé]ienvség aZ építési b*ulrázás _negvalósitása ker.etéberr 'vegzelt -'építé§i

1evókeirységek ós az ezekie vcxratkozó irányító és c1]enőrzó acvék.n_".óg.-k örrr".."g",

Ljz]ctszerű gizdiljági 
.tcvékc11],ségkónI cpiiuipirri klr-lc;ezi§l lc!akcn),"éger {aloVibbidkhan. !iil]lL^,ó ii,!],cl..,,ót t..!e.icn\\é9).l lnl]Lu,!]il.

a) akjtick aZ épílőipari kilitclezési leléken],sóB a ic\,ékcD\súgi kijróben szelcpel.
ro\,abbá a kivite]czési 1evéke,.rység vógzéséhez 

-alk-alrlas 
telqllleIJycl

;,entie]kezik,
b) ,]ki reldclkezik a DiegiOlö]l ópílőipari kiViic]czési leva;icn) sógi köró!]ek

meg]'eieiő sZakképesíléssel vng} legalábi_. e_uy-. veie 1agsági, alkalmizolli vagy
nlunkavógzésíc irárlyuló cgyóir jogviszonyi)aü álló illcrr szakkúpesítésú
szakmrrnkássaJ, és



3

c) aki , ve]e Inunkaviszon}óaD, tagsá8i vagy megbizási jo_qvis?onyban álló
olyan szerrlóh,1 a]ka.lmaz. aki az a) poDt szerjrrti ievékerrlségi kOrúe tatozo, a
391A. § szcriut csak felelós rnílszaki ve7,_ető irányitá§ávaj v;gezIletii kir,iietczesi
teyéken)segek 

_tckina€tében a felclős múszrrki vczeiői tilada:,,k ciiatásá.u
jogo§ült lEiv, 39. § (2) bei<ezdós],

Aki Válla]]{oz(i kiv]te]czói tevÉkcnységet kívár folytatni. kóic]es a7 eü,c i].itnJ,uló
§zándékál a é\,jcgyzókct vczotő szervn€k bejelenteni [Ét.,, 39. § (3) bekezdá\].

A lvla!!),á]: Keleske.ielni ós lparkamara veleti a vái]alkozó ](ivi|cle,.ói levé(ell]5]j8re
jogosull.*, !é!:jeg!rékét. es a közige?8alásj ható§ági eljá.á§ álla]ános szaláiyairot
szóló tór:vény §zeliDt ellelriirzi a válIa]kozói építiiipari lovékenyséé lo]}1atására valar
jogosuliságo1, A llagyar Kereskerjeir:ri ós lparkamara határozata e]]on a ful]ebbezés
kizán [Et\,. ]9. § (7)bekezdéi,

l-evelében 1b8]alt kádé$ére válaszolva, nely s2e.i[1 a kóZbqszer.zés éflekénck 1iz
százalékát meg nen] haladó fitéfiókű alvá]lalkozókéat az alka}rlasság igazo]á§á_ra
jgár),be vett íblclós 1núszaki vezetó esttébcn érvén}e§iil,e a .égj KÚL;1. § (1)
bekezdés d) pontjában foglalt kjzitó ok. \ag)l§ szeíepclnie ke]J-e az MK]K
rrér, jcgyzékében. az aiábbiakíói tájékoáato&r.

A régi Kbt. 6]. § (]) bckezdésénck d)_ponliában togJah iakultatív kizáró ok e]iiirasa

vonatkozásában vi .raio olj:!1tEi!} o,,j9rr jú rzonhaiL loat,a Irzáia ol
csak abban a2 e§etben l]lcrü

gazdasi! .llLt!c
t]!i]bbá, a]reniJibcn úrlelrnczlretii, irg], a kizári; Végzett
te,r)llge, 1..\!Iírv.úgge,, .l rjryylari -iiziló ok a Ic:cl(lled;,- .ziin,r oriz]g
ny]lvánlartásábao va]ó b6égyzés hiányátjolöli meg kizáró okkéat.

! ].]1l l|)6l. \1xlgn }rt :1j, Ij]5 Btr:]lr;d. |'l lad, § r3N.]rt677].] ftr.í"\: .:ó.]jji.ial
Gnni|: .!,iiliil.hn.nt,

I_c!clébLjl fog]ah eselL]en .]sókélll ig1 annak c]dónló§. !Zütrisé!]cs. hos], a
llyilrat]Bfiásba \,.1ó bejeg],zés, rcyl!_!?_!l§K ry]§8lZ*ibel_r:aló_szer-eplés
öiszelijgq_e a ial.1ais nrúszaki l!19ro a!u!,,.g{1!],1:l):§"l
Azftv,3L). § (3) bekezdése kin,lon{ija, hog]- dki vála}koz(j kil,i|.lczőj tcvókenlsé€ct
kL\,j!! fqlytalnl, i,dfclcr az cne lr,ányrrló sza,itciili a-i§Qlzitii rrzerr; szlr-vner,
bc'e]el]ienj, L ko:|lerr'-ttinris fjr:)úi}l)ZIj. \Jslr'a \;i.J]li.V,{,: k;\ilJIa7iii
tevékerrlséget nlegalapozó feltételeket az Étv,39. ii (]) bekczdese tallalrnazza. A
1e]elós n]]iizt]ki !9z.eló esctébcü az tstv. ilivatkozott rendalkezósei neln irorrk elő külbn---:- '-,' a:- -rcgiw:r,áios (ök].1l1l,;!rt. rarlcrn a i9_.§ p) bct 

"raas_ 
et_po.rLa a vil]r]kozó

kivik]czir 19!q\9!}jqg *&!!&!, _ ef ó t(:s' oD,air ...Z.c.l!!], !lkq]]!!rzis4. 
"k] v_9&iDi i-

kiVirelezési le\:óker]ys!]!ll_küéLe,lüíozó,,i1,39é. § szer:n1 csa!]ii_cjij!, rnűs4l vczcló
iráüYjlásii![L !ig!Zb!]{i !iYlg!§zi§i,lvÉkeiységek Le],J!!clibe!,_ a _í!]elós_;ni-:iai i
, czetiii l'c]a,ir:, l. cl,álísjir3 joqL,sLh_ :]angslll\oZlIla,j. ]ll,j} 6 liV,t.l17( {t \i;7ti
\ :,ll:.l\o,,.]l)aL lall szcl,r,;relrliEaz MKlK nct1..gy.,iIél,L rr,



Felhívoln szives fi$,e]méi aí a, hog}ltél,elaz a l]r9€lozel!9!,_g49]} !,,í_élelós. rrrüszak i\clrü n é Vj;ce] ,_é_k b.Jl valo j,/,L.r§plcsekor.kúlönbtóc,.I l,.jsl ,n"g;";r,,,L.,i]. ;.-;,;;;''
]na83lls/elnely Ko7oll, 

^Z 
l,n,, hlvaIkozol1 ]',/ \s]2J hekeziése ugya,.ri, nem a tltji;.

lnúj7aki vuzclőrc fonJl1,o/í^. hanc]n a l jl ile]EZó"li ógzó ! a lla ko;;ia,

A lógi_Kbt, ó1, §.(1) bekezdés cl) poatjában fogla]t kizá.ó ok $egílélé.e azonba]1különválij( az ajániatkérő álta1 e]őíit alkalmissági kouclet,o'err1,91(]le; 
".;5e8fblciésliil, AZ ajadadelő. alte.u'yibcn az ajánlatkér3 atta] e]oin tiíetcls rniiszritl

vezetőrc e]iiin aIkalrlassági kö\,ete]tnén},nek a közbeszeí7,és é*ékénel tiz szjzatókát
cl_1ea:.jró a]vá]lalkozóva] kiván megí'c]c]!i, úlgy nevczet alvat]alkozónal Jl;teti;s
müsZaki Vezcrők kanrarai névjegyzékében szerepellie ke11.

Az épí|é§i Dlíiszaki .l/enőri, valamírl a Jclclős utiszaki yez!ói s:akltúg))akoí|á§i
jogostltság részletes sztlbályairól szóló 244i2006. (XIl. 5.) Korm. renaetet 9. g
értelt,nóben a felelijs műszaki vezelói és (p]].csi tnüsza]ii cLlcnöri,,;vi.elzel"i zooz.január 1-1ó) a l_klllr'jl_,- sz,jrinl il]eléics Ierü.eli lnemdkr kar.ará. v_,zeLik. 

"

Vé€ezetüi felIúvorn szíves figyelmét arTa. hogy leveleirben negfogalrnazott
r óJctncrr)nel.irrBi ercjc. kötclcZJ En.llIna njncj,

]]udapeit, ]() ] 2 febluár"{.l,''

Tisztsleatel

< lr!3.1!udrr*1, \.lrrEn \n 35 ]5]5Btríi}]sl,P|,16ó § |36.:]:n ?r{]
&Daij: Él$e.\ hL l,i.hd wL!t!,túr*^,s.)i


