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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – III. rész 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Lenti Város Önkormányzata által kiírt, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben” 

című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00009 kódszámú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

az ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 

 

15./ Kérnénk szíveskedjenek csatolni a közbeszerzési dokumentációhoz a kiadott, jogerős 

engedélyt, valamint az ahhoz kapcsolódó hatályos, aktuális közüzemi nyilatkozatokat! 

 

Válasz: A II. sz. kiegészítő tájékoztatás keretében csatolásra került a jogerős építési engedély, 

közúti biztonsági audit jegyzőkönyvek. 

 

Jelen kiegészítő tájékoztatás keretében megküldésre kerülnek a hatályos közműegyeztetési 

nyilatkozatok. 

 

16./ A szerződés 3.10. pontjának utolsó bekezdése és a hatályba lépő GDPR ellentmondást 

tartalmaz, kérnénk az ellentmondás feloldását. 

 

Válasz: Az ajánlatkérő a fenti kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbiak szerint módosítja a 

szerződés 3.10. pontjának utolsó bekezdését. 

 

„A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § előírásait a Vállalkozó is köteles alkalmazni az 

alvállalkozójával, illetve a velük a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyban nem álló szakemberekkel szemben és ezen tényről köteles az összes alvállalkozót, 

illetve a velük a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem 

álló szakembereket tájékoztatni.” 

 

 

********************************************************************************

******************************************************************************** 

 

 

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a felhívásban és a szerződésben 

(valamint a II. sz. kiegészítő tájékoztatásban) szereplő teljesítés helyét az ajánlatkérő az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

Lenti 890, 313, 531/61, 532, 577, 893, 970, 992, 401/2, 938, 1089/7, 453, 415, 188/5, 188/9, 526/1, 

445, 59/4, 1097 és 1183/15 hrsz. 

 

 

********************************************************************************

******************************************************************************** 
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A fenti kiegészítő tájékoztatással és módosítással kapcsolatban az ajánlatkérő az alábbiakról 

tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket: 

 

A Kbt. 52.§ (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt, 

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §-ban 

meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2) bekezdés] 

teljesíteni, vagy 

b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja. 

 

A Kbt. 52.§ (5) bekezdése szerint a meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő 

tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével.  

 

A fenti indokokra tekintettel az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amelynek új 

időpontja: 2018. május 31. 12:00 óra 

 

Tamási, 2018. május 24.  

 

A közbeszerzési dokumentumot ellenjegyzem: 
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