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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) 
 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében 
megvalósuló Keleti-főcsatorna létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv 
alapján KEHOP-1.3.1.-15-2015-00001 keretében” 

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás). 

 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1.  Az Ajánlati felhívás 1.3 pontjában megadott linkről 

letöltöttük a dokumentációt. Nem található a, 

letöltött file-ok között szerződés tervezet, illetve a 

szerződéses feltételekre vonatkozó információ.  

Kérjük, szíveskedjék az erre vonatkozó információkat 

megküldeni.  

Ajánlati felhívás 1.3 pontjában megadott 

linken keresztül elérhető és egyben letölthető 

a közbeszerzési dokumentumok (02a. és 

02b.) elnevezésű dokumentum, melynek 3. 

kötete tartalmazza a szerződéstervezetet. 

2.  A letöltött tender dokumentációban található a Méret- 

és mennyiség-kimutatás a ,,17 _méret menny. pdf" 

file-ben. Ez nem szerkeszthető, illetve másolható 

formátumban van.  

Kérjük, szívesedjék a költségvetési kiírást 

szerkeszthető (Lehetőleg Excel) formátumban is a 

pályázók rendelkezésére bocsátani.  

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 

keretében megküldi és egyidejűleg 

elektronikusan is elérhetővé teszi az 

ajánlatkérő honlapján a ,,17 _méret menny. 

pdf"fájlt szerkeszthető formában is.  

II. 

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján: 

IGEN / NEM 

 

Budapest, 2016. augusztus 23.  

                                                                                            _____________________ 

                                                                                                   Bujtor Dávid 

                                                                                             közbeszerzési tanácsadó 

                                                                                                      Ész-Ker Kft. 

VISSZAIGAZOLÁS  
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(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemében megvalósuló Keleti-főcsatorna 
létesítményeinek rekonstrukciója a FIDIC Piros könyv alapján KEHOP-1.3.1.-15-

2015-00001 keretében” 

 
Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen kettő 

(számmal kifejezve: 2) számozott oldalból álló „ 1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:    

  aláírás 
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