7. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján

Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.)
Közbeszerzési eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés keretében a „Balaton levezető
rendszerének korszerűsítése" című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga
Könyv szerinti megvalósítása - kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő
tartalommal
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő
értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti eljárás).

1.

Kérdés és észrevétel

Ajánlatkérő által adott válasz,
kiegészítő tájékoztatás

A 2018.04.20-án megküldött 5. számú kiegészítő
tájékoztatás 20. számú kérdésre adott válasz alapján
a tender kapcsán az alábbi engedélyek készültek el
és lettek a hatóság felé megküldve:

Ajánlatkérő
a
8.
sz.
korrigendum
megjelenésével egyidejűleg rendelkezésre
bocsátotta a hiányzó engedélyeket.

1.
Monitoring rendszer: 9 db új monitoring
állomás létesítése.
2.
Üzemviteli kezelő épület.
3.
Siófoki nagyműtárgyak (vízszintszabályozó
zsilip és hajózsilip, Siófok-Balatonkiliti mederelzáró
műtárgy).
4.
A Siófoki nagyműtárgyak vízellátása és
csapadékvíz-elvezetése.
5.
Sió bal parti töltésáthelyezés.
6.
Sió jobb parti depóniafejlesztés.
7.
Sió csatorna jobb parti mederrézsű
helyreállítása, Kölesd külterület.
8.
Sió árvízkapu felvízi oldal, osztófal
rekonstrukciója.

Fentiekben hivatkozott engedélyek a 6. számú
kiegészítő tájékoztatás során kettő kivitelével
megküldésre kerültek.
Kérjük megküldeni a „Sió bal parti töltésáthelyezés”
és a „Sió jobb parti depóniafejlesztés” munkarészek
kapcsán hiányzó engedélyeket.
Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.
Budapest, 2018. július 16.
Tisztelettel,

Bujtor Dávid
közbeszerzési tanácsadó
"Ész-Ker" Zrt.
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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 (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.)

„Vállalkozási szerződés keretében a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" című
projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítésével - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek
és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal”

Alulírott …………………………………………………………… a(z) ………………………………………………………………
Érdekelt Gazdasági Szereplő nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy
kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen egy (számmal
kifejezve: 1) számozott oldalból álló „7. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam,
az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt:

aláírás
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