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vÁI-ASZ eĺozpĺps vITARENoBzÉ sl xÉRBlBlvĺRB
a Kbt.79. S (3) bekezdése alapján

Tisztelt Kérelmező!
Tisztelt Éľdeklődő Gazdasági Szeľeplő(k)!

Az Első lvLag,7arKozbeszrrzÁsi TanácsadőZn. (szr|łlely 1051 Budapest, FIercegprímás utca 9.III/2)
az otszágos Vízügyi Főigazgatőság (szekhe\y' I0L2 Budapest' Máwäny utca 1'/ d.) képviseletében
e\1äĺĺa, az Eurőpai Unió Hivatalos Lapjában 201'5. julius 3. napján, 20t5/s 126-230625 sámon
megjelent Ąánlari felhívással (a továbbiakban: ,,ajánlati felhívás'') megindított ,,Yá||alkozási
szetződés térinfoľmatikai felméľések, feldolgozások beszerzésérc''tälgyiskózbeszrrzrsi eljárás (a

továbbiakban: ,,közbesze ĺzési elifuás'') vonatkozasában- eleget téve a közbeszerzÁsekről szőIo 2OII.
évi CWII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.") 79' s (3) bekezdésében foglaltaknak- a Kéľelmező 2015.
augrrsztrrs 4. napjänL1' őn24 perckot elekronikus úton benyijton előzetes vitarendezesi kérelmében
(a továbbiakb an: ,,előzetes vitaľendezési kéľelem'') foglaltakkal kapcsolatb an az aläbblakat adja elő:

,,Mivel |eján a válxzadás ideje (legkésőbb 6 nappal az a)ánlaaételi határidő lejäna elŕín), megkérjiik
iďormáljanĄ hogy mikor tudnak a kérdéseinlĺre válaszolni és mi az új (meghosszabbitom) ajánlamételi
hatándő."
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A Kbt. 45. s (2) bekezdése a|ap'1án a lĺegészitő á1ékoztatást a kérés beérkezesét követően ésszerű
hatáidőn belĹil, de az ď1áĺlatételi határidĺ \ejäna elott legkésőbb hat nappal kell megadni, ami a

hegészftő tĄékoztatás megkĹildésének napján, 2015. augusztus 4-én nem járt le.

Ąánlatkérő a beérlĺezen hegészftő á1ékoztatas lĺéréselĺre 2015. augusztus 4. napján megkĹildte a
|aegésńtő á1ékoztatást valamermyi érdeklődő gazÄasági szerep|ő részére, illewe azt a honlapján a

hĺtp:/ /www.orł{.hlýhý hazai-futo-prýe\łeVvíąeo-projek-201,5# L3. sz. eljáns Téńnformatikai
felmérések linlĺen közzitene.

Ąánlat|<erő az e|őz,etes vitarendelsi kérelemben előadomakat a fentiek szerint megvízsgá\ta, az

Ąäilanérc|l határidót nem kívánja módosítani, aZAZ aZ e|őzrtes vitarendez.ési kérelmet elutasítja.

Kére m tĄékoztatasom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2015. augusztus 7.

kepviseletében
Első Magy at Kőzbeszeľzési T anácsadő Ztt.
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