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VALAMENNYI GAZDASÁGI SZEREPLŐ RÉSZÉRE
Tárgy: Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat – „Belterület
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat” tárgyú közbeszerzési
eljárás – Kiegészítő tájékoztatás nyújtás és ajánlattételi
határidő módosítása
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § szerinti, „Belterület védelmét szolgáló vízelvezetőhálózat ” tárgyában indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban a következő kérdések
érkeztek az Ajánlatkérőhöz, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:
1. Kérdés:
Jól gondoljuk, hogy az Ajánlati felhívás VI.3.12) 27) pontjában a felelősségbiztosítás
tekintetében elírás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-ra történő hivatkozás, és a 26.
§-t kell figyelembe vennünk a felelősségbiztosítás vonatkozásában? Kérjük továbbá a
Vállalkozási Szerződés tervezet 39. pontjában a felelősségbiztosítás vonatkozásában a
felhívásra utaló hivatkozást VI.3.4) pont 28. alpontról VI.3.12) 27) alpontra javítani.
Válasz:
Az ajánlati felhívás és a vállalkozási szerződés tervezet vonatkozó pontjai módosításra
kerültek.
2. Kérdés:
A Vállalkozási Szerződés tervezet 10. pontjából kérjük törölni a 2003. évi XCII. törvény
36/A. §-ra vonatkozó hivatkozást, mert a törvény már nem hatályos.
Válasz:
A vállalkozási szerződés tervezet vonatkozó pontja módosításra került.

3. Kérdés:
Jól gondoljuk, hogy a szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba, és az
ütemtervet a szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül – ami megegyezik a
szerződés hatálybalépésétől számított 3 munkanappal – kell nyertes Ajánlattevőnek átadnia
a Megrendelő részére?
Válasz:
Igen, jól értelmezik, a szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.

Kérjük, hogy ajánlataik kidolgozásánál vegyék figyelembe jelen tájékoztatásban
foglaltakat.
Továbbá ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok módosítására tekintettel az
ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint módosítja:
2018. május 02. 13:00 óra helyett: 2018. május 03. 13:00 óra
Az ajánlatok benyújtásának címe és helye változatlan.
Kérjük, hogy ajánlatukat a fentiekre tekintettel szíveskedjenek benyújtani.
Nyíregyháza, 2018. április 30.
Tisztelettel:

dr. Kovács Krisztina
Ajánlatkérő nevében eljáró

2

