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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
közbeszerzési eljárásban Kbt. 45. § alapján 

 
 
 
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest Márvány utca 1/d.) 
  
Közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében „Árvízi kockázati térképezés és 
stratégiai kockázatkezelési terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz 
kapcsolódó feladatok végrehajtása” 
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: a Kormány 1866/2014. (XII.30.) Korm. 
határozatának teljesítése” Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési 
eljáráshoz (2015/S 072-127724) 
I. 
Kiegészítő tájékoztatás: 
 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 
kiegészítő tájékoztatás 

1.  Az ajánlati dokumentációban szereplő 
szerződéstervezet V.1. pontja nem 
tartalmazza az alkalmazandó kötbér %-
os mértékét. Kérjük a T. Ajánlatkérőt 
ennek szíves pótlására. 

Ajánlatkérő a bírálat szempontjaként az 
összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztásának módszerét alkalmazza, ahol 
az egyik bírálati részszempont a késedelmi 
kötbér.  

Tekintettel arra, hogy az eljárás 
eredményeként kötendő szerződésben a 
nyertes ajánlattevő által megajánlott kötbér 
mérték kerül rögzítésre, így ajánlatkérő 
helyesen „a szerződéskötéskor töltendő ki” 
megfogalmazást használta a 
szerződéstervezetben. 

Ajánlatkérőnek jelen esetben nem kell 
meghatároznia a szerződéstervezetben a 
késedelmi kötbér mértékét, tekintve, hogy 
az a nyertes ajánlattevő által az ajánlat 
számszerűsíthető adatainál 
meghatározásra kerülő késedelmi kötbér 
mértékből derül majd ki. 

2.  Az ajánlati dokumentációban szereplő 
szerződéstervezet V.6. pontja az 
alábbiakat rögzíti: "A Megrendelő 
kötbérigényét jogosult érvényesíteni a 
teljesítési biztosítékból, továbbá 
jogosult a teljesítési biztosíték 
lehívására a Vállalkozó szerződésszegő 
magatartásának tanúsításakor  

 

 

 

Ajánlatkérő a IV.9. pont bármelyikének 
megsértése esetén a meghiúsulási kötbér 
teljes mértékét jogosult érvényesíteni a 
teljesítési biztosítékból, nyilván a teljesítési 
biztosíték erejéig. 
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 - különösen de nem kizárólagosan - a 
szerződés IV.9. pontjában foglalt 
esetekben. " Kérjük a T. Ajánlatkérőt 
annak meghatározására, hogy a IV.9. 
pont bármelyikének megsértése esetén 
milyen típusú és milyen mértékű kötbér 
érvényesítését kívánja lehetővé tenni a 
teljesítési biztosítékból. 

3.  Az ajánlati dokumentációban szereplő 
szerződéstervezet VII. 4. pontja az 
alábbiak szerint rendelkezik: "A VII. 2. 
és 3. pontjában előírt követelmények 
bármelyikének nem teljesülése esetén 
a Megrendelő jogosult a teljesítési 
biztosíték lehívására." Kérjük annak 
meghatározását, hogy a teljesítési 
biztosítékot milyen jogcímen kívánja 
igénybe venni az Ajánlatkérő ezen 
esetekben? 

Ajánlatkérő, amennyiben a 
szerződéstervezet VII. 2. és 3. pontjában 
előírt követelményeknek Ajánlattevő nem 
tesz eleget a teljesítés során, akkor nem 
szerződésszerűen teljesíti, így - 
amennyiben a szerződésben rögzített 
feltételek fennállnak - jogosult Ajánlatkérő 
a szerződést felmondani/elállni és a 
teljesítés elmaradásából eredő igényeit 
érvényesíteni, ezáltal a teljesítési 
biztosítékot igénybe venni. 

 

 
Kelt: Budapest, 2015. május 14. 
 
          
 

 
………………………………….. 

Csúz Réka 
ÉSZ-KER Kft. 

lebonyolító szervezet 
 
 
 
 
 
 

VISSZAIGAZOLÁS  
(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest Márvány utca 1/d.) 
 

 
Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. Érdekelt gazdasági 
szereplő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt 
összesen kettő (számmal kifejezve: 2) számozott oldalból álló 1. számú kiegészítő tájékoztatás 
tárgyú „Vállalkozási szerződés keretében „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési 
terv készítése” (KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-0001) munkákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása” 
elnevezésű eljárásban megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 
 
Kelt: ……………….., 2015. ....................... 

 
 

                …………………………. 
       Érdekelt gazdasági szereplő 
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