
Kiegészítı tájékoztatás 
 
 
Polgárdi Város Önkormányzata (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., technikai azonosító: AK06349), 
mint a Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ajánlatkérı a Kbt. VI. fejezete szerinti, tárgyalás nél-
küli egyszerő közbeszerzési eljárást folytat le, az ajánlatkérı polgármesteri hivatalának szervezetfej-
lesztése tárgyában. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítı 2010. január 11-én megjelent 
számában, KÉ-29838/2009 szerkesztıségi számon került közzétételre. 
 
Az ajánlatkérı ezúton kívánja tájékoztatni az érdeklıdıket arról, hogy a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdé-
sében foglaltak alapján, a törvényes határidın belül, azaz 2010. január 15-ig az alábbi kérdés tekinte-
tében érkezett be kiegészítı tájékoztatás iránti kérés az ajánlattételi felhívásban, illetıleg a dokumen-
tációban foglaltakkal kapcsolatban. 
 
Az ajánlatkérı fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy az ajánlati dokumentáció Útmutató az ajánlat-
tevık számára címő részének 10. pontjában tájékoztatást adott arról, hogy a Kbt.-ben foglalt alapel-
vekre tekintettel nem áll módjában a kiegészítı tájékoztatás keretében olyan kérdésekre válaszolnia, 
melyek az ajánlat elızetes értékelésére, valamint a vonatkozó jogszabályok jogi értelmezésére vonat-
koznak.   
 
Fentiekkel összhangban - figyelemmel a Kbt. 251. § (3) bekezdésére, illetve 56. § (1)-(2) bekezdésére 
- az ajánlatkérı ezennel a törvényes határidıben kiegészítı tájékoztatás kérés tárgyában beérkezett 
kérdésre – szintén a törvényes határidıben – az alábbiakban adja meg a választ.  
 
1. kérdés: Az Ajánlattételi dokumentáció III. FEJEZET, FELADAT LEÍRÁS részében a 3.2. pont 

meghatározza az ajánlat kötelezı struktúráját, azonban álláspontunk szerint nem tér ki minden kö-
telezıen benyújtandó dokumentum helyére. Kérjük ezért, hogy szíveskedjenek meghatározni, hogy 
az ajánlat keretében benyújtandó a kizáró okok, az alkalmasság igazolására szolgáló nyilatkoza-
tokat, igazolásokat, illetve a Kbt., és az ajánlattételi felhívás vagy az ajánlattételi dokumentáció 
alapján kötelezıen megteendı egyéb nyilatkozatokat mely fejezetbe kell, hogy csatolja az ajánlat-
tevı. 
 
Kiegészítı tájékoztatás: az ajánlattételi dokumentáció fent említett pontja a szakmai-üzleti aján-
lat kötelezı struktúráját rögzíti. Ennek megfelelıen a kérdésben említett egyéb dokumentumok 
ajánlatban való elhelyezése a t. Ajánlattevı szabad mérlegelésének tárgyát képezi, e tekintetben a 
felhívás és a dokumentáció külön elıírást nem tartalmaz.  

 
A Kbt. 56. § (4) bekezdésével összhangban az ajánlatkérı a jelen kiegészítı tájékoztatást ezennel va-
lamennyi, a dokumentációt mindeddig kiváltó érdeklıdı részére egyidejőleg, közvetlenül, írásban 
megküldi, továbbá azt a honlapján közzéteszi. Az ajánlattételi dokumentációt ezt követıen kiváltó 
érdeklıdık részére a kiegészítı tájékoztatás a dokumentációval egyidejőleg kerül átadásra. 
 
Az ajánlatkérı tájékoztatja az érdeklıdıket arról, hogy a jelen kiegészítı tájékoztatás tartalma, a kér-
désre adott válasz az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, illetve az eljárás okiratainak elválaszthatat-
lan részét képezi. 
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