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A 2012.04'26.-án kelt, hiánypótlással kapcsolatos felvilágosítás kérésre adott
válaszában nyilatkozik ugyan a SYSCo-LUX Kft. ügyvezetője, hogy az általa
felsorolt referenciák a nagynyomású nátrium fényforrások értékesítésre
vonatkoznak, de referencia igazolás hiányában azt sem lehet megállapítani,
hogy a felsorolt munkák tárgya valóban megfelel-e ennek.

Sajnos, a referencia igazolások hiányában az sem megállapíthatÓ, hogy a

referencia nyilatkozatban felsorolt ellenszolgáltatási értékek egyéb
szolgáltatásoktól, kivitelezési munkáktól és anyagbiztosítási feladatoktól
mentesen kizárőlag csak a kiírásnak megfelelő fényforrás beszállításokra
vonatkoznak-e.

A hirdetmény lll.2.3) M.1) pontja kimondja:
,,M.2) a 310/2011. (Xll' 23') Korm. rendelet í5.s () bekezdés f) pontja alapján
csatolnia kelt az lso 9001 tanúsítványt egyszerű másolatiformában, Vagy az EurÓpai
IJniÓ más tagállamában bejegyzett szeruezettől származo egyenértékű tanÚsífuányt
egyszerű másolatiformában,Vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb
bizonyítékát egyszerű másolati formában (310/2011' (Xll. 23.) Korm. rendelet 17.s
(2) bekezdés)'"

o A SYSCO-LUX Kft. lso 9001 tanúsítvánnyal nem rendelkezik, a becsatolt
okmány gyártóra (GE Hungary Kft.) vonatkozik, ezért a beszállításnál elvárt
m i nőség b iztosítás i fo lyamat a pály áző m i nősítésének h iányában megs zakad.

Álláspontunkat továbbra is fenntartjuk, amely szerint, a fentiekre tekintettel a
sYsco_LUX Kft' ajánlata azl. rész tekintetében érvénytelen'

KérjÜk az A1ánlatkérőt, hogy az l. rész vonatkozásában ne a SYSCO-LUX Kft.-t,

hanem a nyertes ajánlatot követo legkedvezóbb ajánlatot tevőt hirdesse ki

nyertesnek.

Fenti e-mail Üzenetet levél formét1ában is megkÜldjük a mai napon.

Holux 1(Ít.
Várjuk mielőbbi intézkedésÜket!
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