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Kiegészítő tájékoztatás
2017. augusztus 03.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Neszmély Község Önkormányzata (székhely: 2544 Neszmély, Fő út 129.), mint ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében NeszmélyDunaszentmiklós, 0196. hrsz. önkormányzati közút felújítása” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerinti, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján indított nyílt közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az alábbiakkal fordulok
Önökhöz:
A Kbt. 114. § (6) bekezdésére figyelemmel a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkezett kiegészítő tájékoztatás iránti kérdésre az Ajánlatkérő az
alább olvasható választ adja.
Sorszám
1.

Kérdés

Válasz

„Kérem szíves tájékoztatásukat az alábbi észrevétellel A Közbeszerzési dokumentum 5.) A közbeszerzési dokumentummal
kapcsolatban:
kapcsolatos egyéb információk pontja az alábbiakat rögzíti:
A tárgyi munkára vonatkozó ajánlati felhívás és a
felolvasólap között az alábbi eltérés szerepel:
A jótállási időre vonatkozólag - az ajánlati felhívásban
min. 24 hónap, max. 36 hónap szerepel
- a felolvasólapon a min. 36 hónap, max. 48 hónap
szerepel.
Kérem szíveskedjenek az ellentmondást feloldani.”

„Ajánlatkérő kijelenti, amennyiben a jelen dokumentum és az ajánlattételi
felhívás tartalma között időpontok vagy bármely más tekintetben eltérés
mutatkozna, az ajánlattételi felhívás szövegét kell irányadónak tekinteni.”
„Ajánlattevők ajánlattételének megkönnyítése érdekében a jelen dokumentum
V. pontja tartalmazza azokat a formanyomtatványokat, amelyeket kitöltve, és
cégszerűen aláírva kell az ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.
Ajánlattevők nem kötelesek a nyilatkozatmintákat ajánlatukba becsatolni,
hanem használhatnak egyéb formátumú, ill. eltérő szövegezésű
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nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákat kizárólag az ajánlattétel
elősegítése érdekében bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.”
A fent leírtak alapján – az ellentmondás feloldása érdekében –
tájékoztatjuk a T. Gazdasági Szereplőket, hogy a jótállás időtartamára
vonatkozóan az ajánlattételi felhívásban szereplő adatok (min. 24 hónap,
max. 36 hónap) a megfelelőek, így kérjük, szíveskedjenek ezt
irányadónak tekinteni az ajánlatuk megtételekor.
Továbbá Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági Szereplők figyelmét arra,
hogy a Közbeszerzési dokumentum V. pontjában található szerkeszthető
nyilatkozatmintákat kizárólag az ajánlattétel elősegítése érdekében
bocsátotta az ajánlattevők rendelkezésére, azok nem kötelezően
alkalmazandók, így azok tartalma – az ajánlat megfelelő megtétele
érdekében - változtatható, módosítható.
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