Tárgy:” Pékáru beszerzése az Orosházi Kórház részére keretmegállapodásos eljárás keretében”
elnevezésű 2017/S 086-167526 közbeszerzési eljárás
Tisztelt Ajánlattevők!
A 2017.06.26-án megküldött hiánypótlási felhívás kapcsán az alábbi kérdés érkezett:
A hiánypótlási felhívással kapcsolatban keresem, a …….-nek közjegyző előtti nyilatkozatot kell
benyújtania.
Legyen szíves tájékoztatást adni, hogy milyen nyilatkozatot kell közjegyző előtt tenni, mert erre nézve
nem találok iratmintát az ajánlati dokumentációban.
Fenti kérdésre az alábbi választ adjuk:
Tárgyi eljárás ajánlati felhívásának III.1.1 pontjában foglaltak szerint:
„…Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett
be figyelemmel a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-aira.
…Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8 §
és 10.§,12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá….”
Ajánlatkérő kéri a közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtását a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 8.§ a) pontja szerint: „Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre
jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő
a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni,
illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében – amelyet kizárólag természetes személy
gazdasági szereplő köteles igazolni –, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek
esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;”
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat mintája a KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ elnevezésű dokumentáció 6. számú mellékletében a dokumentáció 57.
oldalán található, amely nyilatkozat minta 32-es számú lábjegyzete tartalmazza, hogy „Közjegyző
vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat szükséges”.
Kérjük fentiekre tekintettel a hiánypótlás teljesítését.
Kérjük, hogy válaszunk megküldését részünkre válasz emailben visszaigazolni szíveskedjenek az
laczimihaly@ohk.hu email címre.
Orosháza, 2017.06.28.
Tisztelettel,

