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2. 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 eljárást (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás) 
 

I. 

Kiegészítő tájékoztatás: 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő 

tájékoztatás 

1.  Az ajánlati felhívás II.2.5) Értékelési szempontok 
pontjában bemutatott szakemberek vonatkozásában 
kérjük megerősíteni, hogy a „vízépítési” munkák 
területén szerzett tapasztalat alatt Ajánlatkérő a 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben szereplő 
"vízgazdálkodási építmények és/vagy vízi 
létesítmények"  fogalomhoz tartozó építmények és 
létesítmények megvalósítása során szerzett - előírt 
területhez kapcsolódó (pld. építésvezető) - 
tapasztalatot érti.  
 
Amennyiben nem kérjük pontosan megadni, hogy a 
„vízépítési” munkák témakörben bemutatandó 
szakmai gyakorlat esetén milyen típusú munkákat 
fogad el Ajánlatkérő. 
 

Megerősítjük.  

2.  Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság pontjának a Kbt. 65. § (10) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzített 
előírásaira tekintettel kérjük megadni, hogy a 
szakemberek vonatkozásában a közbeszerzési 
eljárás tárgya szerinti munka elnyerése 
(szerződéskötés) esetén hatályba lépő megajánlott 
szakemberrel az ajánlat benyújtása előtt megkötött 
feltételes munkaszerződés elfogadott-e Ajánlatkérő 
részéről a felhívásban előírtak teljesítésére. (…a 
kivitelezési munka irányítását, valamint a 
minőségellenőrzést alapvető fontosságú feladatnak 
tekinti, és ennek megfelelően előírja, hogy azokat 
maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel 
esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el.)  
 

A Kbt. 65. § (10) bekezdésének második 
fordulatára tekintettel ajánlatkérő minden olyan 
konstrukciót érvényesként és megfelelőként 
elfogad, mely biztosítja, hogy a vonatkozó 
alkalmassági követelményt ajánlattevő más 
személy/szervezet kapacitására támaszkodás 
nélkül saját maga igazolja, továbbá a teljesítés 
során a korlátozott teljesítést saját maga, 
alvállalkozó bevonása nélkül végzi el. 

3.  Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság; Az igazolási módok felsorolása és rövid 
leírása: pontja az alábbiakat rögzíti: Ajánlatkérő az 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé 
számított nyolc évnél nem régebben megkezdett 
referenciákat fogadja el. 
 
 
 
 

Ajánlatkérő az ellentmondás tisztázására módosító 
hirdetményt tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben 
6238/2017 iktatószámon 2017. május 8. napján. 
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Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 
alkalmasság; Alkalmassági 
minimumkövetelmény(ek): pontjában pedig az 
alábbi szerepel:  
M/1.1) A szerződést kötő másik fél által adott 
igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az 
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé 
számított nyolc évben összesen nem rendelkezik az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 
teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ 
(3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést 
kötő másik fél által adott igazolással igazolt - 
legalább 1 db legalább 845.000 m3 árvízi tározási 
kapacitású vagy térfogatú árvíztározó és/vagy 
árvízcsúcs-csökkentő tározó és/vagy víztározó 
megépítésére vonatkozó nettó 603 000 000 Ft 
értékű referenciával, amely magában foglalt 
gátépítést és vasbeton leeresztőműtárgy építését 
is…. 
 
Kérjük az ellentmondás feloldását.  
 

 

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

IGEN / NEM 

 

 

 

 

 

Budapest, 2017. május 8.   

  Csúz Réka 

közbeszerzési szaktanácsadó 

Ész-Ker Kft.  
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

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 kettő (2) számozott oldalból álló – 

„2.számú kiegészítő tájékoztatás”  tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 

 

____________________, 2017. ______________________ ____. 

 

 ____________________ 

 Érdekelt gazdasági szereplő 
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