
Tisztelt Gazdasági Szeľeplők!

Az Első Magyat KözbeszetzésiTanácsadő Ztt. (székhely: 1061 Budapest, Ändtássy űt 77. 2'
em. 10.) az orczágos Vízügyi Fíĺigazgatőság (székhe|y: 7072 Budapest, Márcány u. 7/D.), a
továbbiakban: ,,Il'iánlatkérő'') képviseletében ehjárva, a ,,Vállalkozási szetződés ketetében a
,,Belvízcsatornák feilesztése és ľekonstrukcióia II.'' KEHoP_l.3.0-15-2017-00017
azonosítószámű pľoiekt soľán tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása FIDIC
Sfuga Ktinyv szetint - Heiőküĺti szivattyútelep és Heiő_főcsatotna totkolati zsilip
tekonsttukcióia (EMVIZIG)" táryý vefseny újtanyitásos eLjfuásbzn (a továbbiakban: 

''vefsenyúiranyitásos eliáľás'') étkezett kiegészítő tájékoztatás iĺánti kéĺeleÍnÍe 
^kozbeszetzésekĺől 

szóló
2075. éví CXLIII. töruény (a továbbiakban: I(bt.) 56. s (5) bekezdésének megfelelően az alábbi
lĺegészitő tájékoztatast nýtja:

1. Kétdés:
,Ąmenn1iben ai ajánlat nĺsiét kép{k a projektek tétels7lntĺíĺ bonĺĺźsa' abban a7 esetben ai Ąánlatteuőnek
kłiteles:égeł ninden projekt esetében ugyanayokat aiegyséýrakat alkalrnainia?"

1. Yálasz:
A keĺetmegállapodás a|apián a közbeszezési dokumentumok tészeként megkiildésre
keľült a Mintaköltségvetés (źrazatlan költségvetés a keľetmegállapodáshoz taĺtoző
mintakiiltségvetés szeľinti tételrendnek megfelelően alábonwa), amely tattalmazza a tétel
szintű bontást. I|z aiánlattevőknek a táiékoztató mennyiségek megadásánál a
keĺetmegállapodás szerinti tételrend alábontásával szükséges beátazniuk az átazat|an
költségvetést annak éľdekében, hogy megállapítható legyen tZl hogy a
keľetmegállapodásos eliátás 1. részében megadott aiánlatával azonos' vagy kedvezőbb
megaián|ást adott az aián|attevő.

2. Kérdés:
,,Ajĺźnlatteuőkántjeleinénk' hrgy , rzellékelt ľľlĺĺsiaki dokunentĺźcióbz<fiem kaptunk s7,łrkes7lhetőfornátumú
ajĺźnlattételifelbiaást. Van e lebetőség aiĘĺźnlaĺtéĺelifelbíuás sryrkes7lhetőforľľában ualĺí hián1pótlására?"

2. Yáůaszz
Igen, van lehetőség. Aiánlatkétő mellékletként csatolia.

3. Kéľdés:
,l s{uatĄĺiteląen cserélendő főĺ7juatt1lúk típusĺźnak rľlegrende/ői kiiuetelnérylek dokumentumban negelölésre

keriilĺ 3 db FLYGHT PL típusú s7!uatĄú' Ajĺźnlatteuőnek uan e kbetősége ľzás típusĺi s{uat!ĺźra ajánlatot
tenni?"

3. Yálasz:

^z 
aiánlattevőnek 

^ 
megĺendelői kiivetelmény biztosításfua a hivatkozottől eltérő

megoldást is választhat, alkalmazhat, de a hivatkozotta| való egyenétélaíségét minden
ilyen esetbefi 

^z 
aiánlattevőnek magának kell biztosítania, és bizonyítania. A ielenlegi

fogadó felÍiletek erĺe a szivatĘú típusra alkalmasak. Szivattyú típus váltás esetén
átteľvezés és átépítés is szükséges, amit az aiánlattevő áůtal megajánlott aiánlati átnak
tattalĺnaznia kell.
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4. Kéľdés:
,,A4 Ąĺźnlattételi felhíuás elneueryésében Hq'őkiirĺi s{uatĄúnlep és Hejőficsatorna torkolati <'ilb
rekonstrakciója ł7,eĘel, aryonban a III. ktitet ruegrendelő feladaÍai ktiąött nem s79ľupe/ torkolati asilĘ felĺijítás.
KéU'ii k a4 e llentmondás fe loldáłĺźt!''

4. Yá"J'aszz
A totkolati zsilip feĘítása nem feladata a nyeftes aiánlattevőnek. Aiánlatkéĺő a
versenyriiranyitás tátgyźlt megfelelően módosítia és a módosított közbeszeĺzési
dokumentumokat megküldi a ketetmegállapodásban tészes valamennyi aiánlattevőnek.

Kéfiük a Tisztelt Gazdasági Szeľeplőket, hogy aiánlataikat a fentiek figyelembe vételével
szíveskedienek benýitani!

Budapest, 2078. február 20.
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