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1. 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. ütemének 
megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása 
KEHOP-1.3.1-15-2015-00001” 

 

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.  Amennyiben az adott szakember több, a 2.4 

alszempont tekintetében releváns 

jogosultsággal rendelkezik, úgy több pontnál 

is megnevezhető? 

Igen.  

Amennyiben az adott szakember több, a 

2.4. értékelési részszempont tekintetében 

releváns jogosultsággal rendelkezik, úgy ő 

a 2.4. értékelési részszempont több 

alpontjánál is megnevezhető. 

 

A kérdés kapcsán ajánlatkérő felhívja az 

érdekelt gazdasági szereplők figyelmét  a 

közbeszerzési dokumentumok 2. kötet 

12.3. pontjának 2. bekezdésében foglalt 

megjegyzésére és a Kbt. 76. § (6) 

bekezdés d) pontra.  

2.  T. Ajánlatkérő a 2. értékelési 

részszemponthoz fűzött előírásai között 

rögzítette, hogy a Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság M2. pontjában foglaltak 

igazolására bemutatott szakemberek 

alkalmasság igazolására használt érvényes 

jogosultságait az értékelés során nem veszi 

figyelembe, mert ezek a teljesítéshez 

szükséges minimális elvárást jelentik.  

 

Igen.  

Amennyiben az M2. alkalmassági 

követelménynek való megfeleléshez 

bemutatott szakemberek valamelyike az 

adott M2. pont szerinti  releváns 

alkalmassági feltételeken túl olyan 

jogosultsággal is rendelkezik, amely a 2.4 

értékelési pontnál releváns lehet (pl. a 

Mérnök képviselője vagy a műszaki ellenőr 

rendelkezik SZB jogosultsággal is), ez a 

szakember a 2.4 szempontra tett 

megajánlás körében is delegálható. 
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Amennyiben azonban az M2. pontban 

bemutatott szakemberek valamelyike a 

számára előírt alkalmassági feltételeken túl 

olyan jogosultsággal is rendelkezik, amely a 

2.4 értékelési pontnál releváns lehet (pl. a 

Mérnök képviselője vagy a műszaki ellenőr 

rendelkezik SZB jogosultsággal is), ez a 

szakember a 2.4 szempontra tett megajánlás 

körében ily módon delegálható? 

 

A kérdés kapcsán ajánlatkérő felhívja az 

érdekelt gazdasági szereplők figyelmét  a 

közbeszerzési dokumentumok 2. kötet 

12.3. pontjának 2. bekezdésében foglalt 

megjegyzésére, a Kbt. 76. § (6) bekezdés 

d) pontra, valamint arra, hogy az M2. a)–

d) pontokban előírt alkalmassági 

követelmények tekintetében a 

szakemberek között az átfedés nem 

megengedett, 1 szakember csak 1 

pozícióra jelölhető. 

 

 

 

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 15.  

 

      _____________________ 

                                                                                     Nemes Krisztina 

        felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó 

      Ész-Ker Kft.                                                                         
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

 

„Komplex Tisza-tó projekt” című projekt II. ütemének megvalósításához szükséges 
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri tevékenység ellátása KEHOP-1.3.1-15-2015-00001” 

 

 
Alulírott ……………………………………a(z) ………………………………….ajánlattételre felkért gazdasági 

szereplő nevében eljárva ezúton visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen három 

(számmal kifejezve: 3) számozott oldalból álló „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 
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