1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét

szolgáló dozmati víztározó megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító
számú projekt vízi létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése,
engedélyeztetése, kiviteli tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv
szerződéses feltételei szerint a 191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő
tartalommal”
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti
eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás)
Kiegészítő tájékoztatás:
Kérdés és észrevétel

Ajánlatkérő által adott válasz,
kiegészítő tájékoztatás

1.

A közbeszerzési dokumentáció részeként
kiadott IV. kötet Ajánlati ár bontása
dokumentum 2.2.1.3 és a 3.2.4 sorszámú
költségvetési tételek szövege hiányzik, azoknál
csak mennyiségi adatok találhatóak. Kérjük
szíveskedjenek az említett tételekhez tartozó
feladatot, műszaki tartalmat megadni.

Ajánlatkérő által adminisztrációs hiba folytán
IV. kötet Ajánlati ár bontása dokumentum
2.2.1.3 és a 3.2.4 sorszámú költségvetési
tételek szöveg hiányzó részeit az alábbiak
szerint egészíti ki:
2.2.1.3 tétel: Töltés alapozása (altalaj
tömörítése Trρ≥90%), tükörkészítés, terep
vagy
töltésoldal
lépcsőzése,
alapozás
rézsűfelületen, gépi erővel
3.2.4 tétel: Sík- és rézsűfelületek finom
felületrendezése gépi erővel és kiegészítő
kézi munkával homokos kavics ágyazat alatt
(8 helyszínen)
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy jelen
kiegészítő tájékoztatás keretében megadott
információk
nem
lényeges
módosítási
elemek, figyelemmel arra, hogy “A Munkák
tájékoztató
mennyiségei”
csupán
az
Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a
munka nagyságrendjére vonatkozóan, és
nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő
Munkák mennyiségi kimutatásának. Az
elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok
pontos
és
részletes
mennyiségének
meghatározása az Ajánlattevők feladata.

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

Budapest, 2017. április 25.
Csúz Réka
közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Kft.
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VIS S ZA IGA ZOL ÁS
(EL E GE ND Ő E ZT AZ OL D AL T V IS S Z AK ÜL DE NI)
Országos Vízügyi Főigazgatóság
„Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó
megépítése” című KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt vízi
létesítményeinek létesítési engedélyes tervének véglegesítése, engedélyeztetése, kiviteli
tervének elkészítése és megvalósítása FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint a
191/2009 (IX. 15.) Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal”

Alulírott

_____________________________________,

a(z)

________________________________________ Ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax (+36
1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a
fenti – összesen egy (1) számozott oldalból álló – „1.számú kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet
hiánytalanul megkaptam.

____________________, 2017. ______________________ ____.

____________________
Ajánlattevő
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