1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya: A hódmezővásárhelyi Ipari park infrastruktúrájának fejlesztése
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti tárgyalásos (Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás
I.

Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel

Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő
tájékoztatás

A felhívások III.1.5. pontja mindhárom esetben ugyanazt

Igen, megerősítjük, hogy a Részvételi felhívás III.1.5)

tartalmazza:

pontjában foglaltak egyike sem vonatkozik jelen
közbeszerzési

"III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők
számára

fenntartott,

amelyek

célja

a

fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek
társadalmi
A

és

szerződés

szakmai

teljesítése

programok

védett

integrációja

munkahely-teremtési

keretében

történik

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint
fenntartott"
Kérem, erősítsen meg abban, hogy fenti felhívások
egyikére

sem

szerződésekre

vonatkozik

az

idézett

vonatkozó

fenntartott
információk,

mivel egyik esetben sem jelölték azt/azokat "x"-el, illetve
ezek

nem

kék

színnel

közölt

un.

projektspecifikus

információk?
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fenntartott.

eljárásra,

azaz

a

szerződés

nem

A

letöltött

Részvételi

közbeszerzési

Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) pontjában

dokumentumok 4. oldalán a 2. Kötet 1.1. pontjában úgy

foglaltakra tekintettel a részvételi szakaszban nem kíván

szerepel,

a

Szerződéstervezetet az Érdeklődő gazdasági szereplők

Szerződéstervezet. Az ajánlott nyilatkozatminták közül a

rendelkezésére bocsátani, a szerződéses feltételeket a

27. oldalon található 3. sz. melléklet is tartalmaz

Részvételi felhívásban meghatározta.

hogy

a

felhívás

dokumentáció

és
3.

kötete

nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy „a dokumentáció
mellékletét

képező

Szerződéstervezet

megkötését

vállaljuk”.

Kérjük Részvételre jelentkezőt, hogy a 3. számú
mellékletet

akként

csatolják

részvételi

jelentkezésükben, hogy az alábbi rész törlésre kerüljön
(tekintettel a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakra):

Ennek ellenére a szóban forgó dokumentáció 3. kötete a
22.

oldalon

kezdődő

„Ajánlott

igazolás-

és

nyilatkozatminták”. Szerződéstervezetet tartalmazó kötetet
nem találtunk.

„Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen

dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet
megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a
feltételekkel teljesítjük.”
A Szerződéstervezet Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás

Kérjük T. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását azzal

és közbeszerzési dokumentumok részeként bocsátja

kapcsolatban, hogy kíván-e a dokumentáció részeként

rendelkezésre, összhangban a Részvételi felhívásban

Szerződéstervezetet is a rendelkezésünkre bocsátani?

meghatározott szerződéses feltételekkel.

II.
A részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján:
IGEN / NEM
Budapest, 2017. október 6.

Fejes Ágnes
közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Zrt.
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(KÉ RJ ÜK CS AK EZ T AZ OL D AL T V IS S Z AK ÜL D E NI !)
VIS S ZA IGA ZOL ÁS

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
„A hódmezővásárhelyi Ipari park infrastruktúrájának fejlesztése”
Alulírott _____________________________________, a(z) ________________________________________ érdeket
gazdasági szereplő nevében eljárva

ezúton telefax

(+36 1 789 6943)

/ e-mail (eszker@eszker.eu vagy

kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a fenti – összesen kettő (2) számozott oldalból álló – „1.számú

kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.
____________________
Ajánlattevő
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