
7. sz. KIEGÉ sZÍT o ľ qÉrozľłľÁs

Tisztelt Éľdeklődő Gazdasági Szeĺeplők!

Az ElSő Mag1rarKozbesznrzési Tanácsado Zrc., (szekhely 1051 Budapest' Flercegprímás utca 9.

III/2.) az oĺszágos Vízügyi Főigazgatóság (szélĺhely 1012 Budapest, 
^/ĺárväny 

u. 1./d, a

továbbiakban ,,!ĺján|atkéľő'') képviseletébene|járła,azEurőpaiUnió Hivatalos Lapjában201,5.

június 30. napján, 2015/s 123-224840 n1|vántanási sámon megjelent Ąán|ati felhívással (a

továbbialĺban:,,aián|ati felhívás'') megindítoĹÍ,,AudiovizuáIis és biztonságtechnikai rcndszer

kialakítása az oVF ktizponti konferenciatermeiben és a Törzsvezetői tárgyalóban a

meglévő technika tendszer részbeni megtartásával'' ,Äryv" kozbeszerzési eljárásban (a

továbbiakban: ,,közbeszeĺzési eljá,tás") érkezett |łegészitő tĄékoztatás iľánti kérelemre a

kijzbeszerz.éselĺről sző|o 201'1. évi CWII. törvény (a továbbiakban: ',Kbt]') 45.$ (5) bekezdése

a|apjánazalábbi|<legészitőtĄékoztatástnsńjgaz

1. Kérdés:
,,A ,,vezeték nélkĹili érntőképemyő vezér|őprocesszorhoz" esetében az Ąán|atkér(> e|fogaĄa +/ -

10% pixelszám és képméret eltérésű eszkilz megaján|ását? (A'razarlan költségvetés 81. és 1O5.

tételsor)''

1. Yálasz:
N1än|atkérő a Kbt.42. $ rendelkezéseinekmegfelelően azEurőpaíUnió Hivatalos Lapjában201'5.
július 30. napjän,2015/s 145-267323 számon megjelent korrigendummal módosította az ajánlati
felhívást, valamint a dokumentációt, illewe az arrnk részét képező áruzat|an költségvetést is

módosítona, ameIy alapján a megjelölt eszkiiz megĄánlásät elÍogaĄa.

2. Kéľdés:

,,Kérjük az Ąán|atkérót biztosítson a jelenleg meglévő demonstlációs megjelenítćj felülethez|eilást
és az áte|epftéshez helysznra1zokat a szombatheýi fogadóhelp égrő|. (Műszalĺ dokumentáció
1'.2.2, vaLamint az Árazat|an költségve tés 92. tételsor).''

2. Yá|asz:
4łján|atkérő a Kbt. 42. $ rendelke#seinek megfelelően azBurőpai Unió Hivatalos Lapjában201'5.
július 30. napján,2015/s 145-267323 sámon megjelent korrigendummal módosította az ajánlrati

felhívást, valamint a dokumentáciőt, melynek keretében leíľást a szombatheýi fogadóhelpégről a
jelenleg meglévő demonstrációs megjelenítő felülethez,va|amintazáte|epfuéshez helpzinĄzot,és
fén/<épelĺet bocs átom rendelkezés re.
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3. Kéĺdés:
,,Az Ánzatlan költségvetés 1O4. tételsora nem tanalma zz.a az Aján|ai<erő áka| megvásárolni kívánt
darab s ámot. K é rj tik az Aján|atké r őt, adja me g a v onatkoző me nnyis é ge t.,,

3. Yáůasz:
Aján|atkérő a Kbt. 42. $ rendelkezeseinek megfelelően azEurópaiUnió Hivatalos Iapjába n 2015.
július 30. nap!án,2015/s t45'267323 sámon m gjelent korrigendummal módosíto iÁ 

^, 
aján|aú

felhívást, valamint a dolĺrmentációt, illewe az arunk részéł \repező ärazatlan kciltségv.ĺért i,
módosította, ame|y alap1án az N1árlLatkérő äkal megvásárolni kívánt danbszÁm az-ánzatlan
kölaégvetés 104. tételsora vonatkoásában 1 db.

4. Kétdés:

,,Az Aján|ati felhívás szerint az Ajánlatkérő 201'5 november 16-ban szaboĺthatÁndőt a sza1]ltasn
és a sztilséges munlĺáke\végzésére.Ahhoz' hogy lehessen, sztilség lehet esti,
éjszalai és esetenként héwégi mrrnkavégzésre is' biztosítani, engědélyr.ni 

^muĺilĺavégzÁ.st ezelĺben azidőpontolĺban is mind esetében?,,

4. Yálasz:
Igen, az Ąánlatkérő féllel történt e|őzetes egyenetés a|apján lehetséges az esti' éjszalai, héwégi
mÄ<avégzes a szetződés teljesítése soľán.

Kéfiiik a Tisztelt Éľdeklődő Gazd'aságiSzeĺeplőket, hogy aiánlataikat a fentiek figyelembe
vételével szíveskedienek benyúitani!

Budapest, 2015. augusztus 5.
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