2. kiegészítő tájékoztatás
„Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely, I/c ütem (Április u. 1-4.) közlekedésfejlesztése” tárgyú,
a Kbt. 117. §-a szerinti tárgyalásos eljáráshoz
K.É. 11708/2016

1. A munkaterületen előzetes régészeti felmérés nem történt. Kérjük megerősíteni, hogy
amennyiben a szakfelügyelet alapján szükséges a régészeti feltárás, annak a költsége a T.
Ajánlattevőt terheli. Ha igen akkor kérjük megadni, hogy ezen költségeket a kiadott
módosított költségvetés melyik során szerepeltessük?
Nem kell költséget tervezni a régészeti feltárásra. A terület nincs régészeti lelőhelyként
nyilvántartva.
2. Amennyiben a régészeti feltárás miatti akadályoztatás történne, úgy kérjük megadni hogy az
hogyan befolyásolja a kivitelezés határidejét?
Kérjük megerősíteni, hogy régészeti feltárás miatti esetleges akadályoztatás többlet időtartama
nem része az eredeti ajánlatban vállalt átfutásnak, annak esetleges felmerülése esetén az
eredeti átfutási határidő a szerződéses kötelmek megsértése nélkül meghosszabbítható.
igen, előre nem látott régészeti feltárás esetén a határidő módosítható a felek
megállapodásával. A terület nincs régészeti lelőhelyként nyilvántartva.
3. Az eljárást megindító felhívás VI.3.4 bekezdés 3. pontja szerinti dokumentumok megküldését
kérjük.
Ajánlatkérő a dokumentumokat megküldte.
4. Tekintettel arra hogy mai napig az 1 sz kérdésben említett pályázati dokumentumok még nem
állnak az ajánlattevők rendelkezésre, véleményünk szerint a Kbt 52§(1) bek. szerinti, az
ajánlat kidolgozásához rendelkezésre álló határidő nem elegendő, ezért kérjük, megfontolni
az ajánlat benyújtási határidejének hosszabbítási lehetőségét.
módosító hirdetmény 2016. október 19-én megjelent.
5. Az eljárást megindító felhívás VI.3.3 bekezdés szerint ajánlattevőnek ajánlati biztosítékot kell
nyújtania a nettó ajánlati árának 1 % mértékében 30 napos (2016-10-21-től számítottan)
érvényességgel. Az eljárást megindító felhívás ezen pontjában, T Ajánlatkérő azt is előírta,
hogy az ajánlati biztosíték igazolását a végső ajánlathoz mellékelni kell. Tekintve hogy a
végső tárgyalás(ok) során kialakítandó ajánlatához kell mellékelni az igazolást, és annak
mértéke a végső ajánlati (még nem ismert tárgyalásos) árhoz igazodik, annak beszerzése a
megkövetelt határidőben /adott tárgyalási napon/ a banki ügyintézés átfutását (3-5 nap)
figyelembe véve nem lehetséges! Kérjük, az ajánlati biztosíték benyújtásának rendelkezésre
állítását úgy meghatározni, hogy az az ajánlattevők számára az teljesíthető legyen.
módosító hirdetmény 2016. október 19-én megjelent.

6.

Az eljárást megindító felhívás VI.3. 4 . bekezdés 9. pontja szerint ajánlattevőként a szerződő
fél esetleges szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. Kérjük
pontosítani a szerződésszegéssel okozott”teljes kár” fogalmát, tekintve hogy a kivitelezéshez

illetve annak esetleges meghiúsulásához kapcsolódó szerződéseses biztosítékokat
(késedelmi/meghiúsulási/jótállási/stb.) ajánlattevőnek rendelkezésre kell bocsátania.
A kár fogalma a Ptk. szerinti.
7. Kérjük hogy az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontjában rögzített értékelés minőségi
szempontjának 2 pontját (jótállás időtartama) pontosítani szíveskedjenek, tekintettel arra, hogy
az 1 sz rész-szempont értékelési módszerének meghatározásánál (VI 3.2. pont) ezen részszempont kifejtése nem szerepel. Kérjük meghatározni, hogy ajánlattevő
milyen
mértékegységben kívánja a jótállás időtartamát meghatározni, tekintettel a Kbt 76§(9)
pontjára, és arra hogy ez az ajánlati felhívásban ez nem került rögzítésre.
módosító hirdetmény 2016. október 19-én megjelent.
8. Az ajánlattételi felhívás II.2.5. pontjában rögzített értékelés minőségi szempontjának 2 pontját
(jótállás időtartama) értékelésénél Ajánlatkérő „egyenes arányosítás” módszerét határozta
meg. Kérjük a Kbt 76§(9) (10) valamint 77§(1) szerint megadni ezen értékelési szempontra
adható minimális valamint maximális megajánlások értékeit, valamint az értékelés módszerét.
módosító hirdetmény 2016. október 19-én megjelent.

