
Kiegészítő tájékoztatás I. 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Lentiben” című, TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016 kódszámú 

pályázat keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében 

 

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS – II rész 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Lenti Város Önkormányzata által kiírt, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Lentiben” 

című, TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00016 kódszámú pályázat keretében megvalósuló építési beruházás 

kivitelezési munkáinak elvégzése, vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatkérő a beérkezett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja. 

 

3./ Kérjük nyilatkozatukat, hogy a védtöltés átépítésének részletes rajzai alapján a meglévő kerítések 

áthelyezése kinek a feladata? 

- ha a tulajdonosok feladata, kérnénk meghatározni az elbontás időpontját, 

- ha a vállalkozó feladata, kérnénk meghatározni, hogy a felmerülő költségeket hol szerepeltessük, 

valamint 

- ha a vállalkozó feladata a kerítések elbontása, akkor a vállaklozó feladata a visszaépítése is?  

 

Válasz: A védtöltés átépítésének következtében szükségessé váló, a védtöltés átépítésének részletes 

rajzain szereplő, magántulajdonban lévő meglévő kerítés áthelyezése (elbontása és visszaépítése) is a 

projekt része, így vállalkozó feladata.  A kerítés áthelyezésének költségét a II. részajánlati kör Lenti 

Kinizsi utca csapadékvíz elvezetés és a Balla-patak projektelemnél kell szerepeltetni. 

 

Jelen kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg az EKR rendszerbe a kiegészítő tájékoztatás mellé csatolt 

dokumentumok közé feltöltésre kerül a módosított árazatlan, vonatkozó költségvetés. 

 

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

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

 

A fenti kiegészítő tájékoztatással 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. szeptember 26. 14.00 óra) rögzítésre került az EKR-ben. 

 

Tamási, 2018. szeptember 20.  

 

A közbeszerzési dokumentumot ellenjegyzem: 

 

 


