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3. 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.  A "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 eljárás 

Ajánlati Dokumentációjának 12.3 pont, 2.1. 

alszempontjában. a szakemberek vízépítési 

projektben szerzett szakmai tapasztalat 

értékeli oly módon, hogy az M/3. 

alkalmassági követelmény a)-d) pontjaiban 

szereplő szakemberek mindegyikénél az 

eljárást megindító felhívás feladásától 

visszafelé számított 10 évben, projektenként 

minimum nettó 800 millió Ft értékű, műszaki 

átadás-átvétellel lezárt vízépítési projektben 

szerzett szakmai tapasztalatot veszi 

figyelembe.  

 

Jól értelmezzük-e, hogy a minimum nettó 

800 millió Ft értékű, műszaki átadás-

átvétellel lezárt vízépítési projekt értéke 

alatt, a vállalkozói szerződésben szereplő 

teljes projekt ellenértéket kell figyelembe 

venni amelyben Ajánlattevő részt vett, és 

nem a saját teljesítés mértékének megfelelő 

értéket?  

 

 

Igen. Jól értelmezi. 
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II. 

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

alapján: 

IGEN / NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő: … 

 

Budapest, 2016. szeptember 9.  

                                                                                            _____________________ 

                                                                                                   Bujtor Dávid 

                                                                                             közbeszerzési tanácsadó 

                                                                                                      Ész-Ker Kft. 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(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 három 

(számmal kifejezve: 3) számozott oldalból álló „ 3. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:    

  aláírás 
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