Tisztelt Gazdasági Szereplők!
Az Óbudai Egyetem ajánlatkérő „Az Óbudai Egyetem budapesti létesítményeiben
felmerülő felújítási munkák elvégzése” tárgyú 2018. január 22. napján indult nyílt a Kbt. 113.
§ (2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás kérés
érkezett, amelyre ajánlatkérő az alábbi választ adja.
Kiegészítő tájékoztatás:

29. Kérdés:
A burkoló anyagok árát meghatározták (2500 Ft/m2). A vonatkozó tétel azonban az anyag árában
nem csak a burkoló lap árát tartalmazza, hanem a segédanyagokat és a ragasztó anyagot is! Kérjük,
szíveskedjenek tájékoztatni, hogyan kell értelmezni az Önök által meghatározott anyagárat! Csak a
burkoló lap árát jelenti, vagy a segédanyagok árát is tartalmazza a 2500 Ft/m2? Ugyanez a
kérdésünk a további hasonló tétel-meghatározásoknál is!
Válasz:
Csak a burkoló lap (lemez) árát jelenti, nem tartalmazza az árképzés egyéb elemeit pld.
segédanyagok, ragasztóanyagok, szállítási költségek. Ez vonatkozik minden hasonló tételre.
30. Kérdés:
A módosított dokumentáció, VI. fejezet- Rezsióradíj elemei fejezet az alábbiakat tartalmazza:
„Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmunkás / segédmunkás igénybevétele vonatkozásában 2/3 – 1/3 arányt
vegyenek figyelembe, így a garantált bérminimum (180.500.- Ft/hó) és a minimálbér (138.000.- Ft/hó) arányát
ennek megfelelően vegyék figyelembe. Az alapbért a 15/2017. (VI. 7.) MvM rendeletben meghatározott értéktől
eltérően a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott munkabérrel kell számítani.” Jól
értelmezi-e Ajánlattevő, hogy a rezsióradíj meghatározása kapcsán a fent leírtaknak megfelelően
minimum a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér- 138.000.- Ft/hó) és a garantált
bérminimum (180.500.- Ft/hó) megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben
meghatározott munkabérrel kell számítani?
Válasz:
Nem. Ajánlattevőnek a rezsióradíj meghatározása során figyelemmel kell lennie a hivatkozott
jogszabályokra. Amennyiben ajánlattevő a hivatkozott jogszabályok alapján megállapított minimális
rezsióradíjtól alacsonyabb összegű rezsióradíjat ajánl meg, abban az esetben ajánlatkérő a
rezsióradíj vonatkozásában indokolást fog kérni, ez igaz a munkabér (alapbér) vonatkozásában is.
31. Kérdés:
Az előző kérdést folytatva ajánlattevő ajánlatában megajánlhat a fent meghatározott munkabérektől
magasabb munkabérekkel kalkulált rezsióradíjat is?
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Válasz:
Ajánlattevő a rendeletben szereplőnél magasabb munkabérrel is kalkulálhat a rezsióradíj
meghatározása során.

Budapest, 2018. február 12.
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