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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (’01’)
/tájékoztatás módosításról/
Tisztelt Ajánlattevő!
Soproni Vízmű Zrt. és tíz további ajánlatkérő „Villamos energia szállítása 10 dunántúli gazdasági
társaság részére 2017. január 1. – 2017. december 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú,
fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében, amely legfeljebb
3 évben évenként 1-1 évre vonatkozóan meghosszabbítható.” tárgyában, a 2015. évi CXLIII. tv. /Kbt./
második rész XV. fejezet nyílt eljárást indított.
1. Kiegészítő tájékoztatás (01)
Az eljárásban ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre ezúton nyújt kiegészítő tájékoztatást ’01’-es
sorszám alatt:
1.
kérdés

1.
válasz

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdésére és 55. § (6) bekezdésére is figyelemmel mellékelten csatolja
a „Elszámolási kimutatás (elektronikus számla melléklet) minta” dokumentumot.

Kérjük, hogy ajánlatuk összeállításakor vegyék figyelembe a kiegészítő tájékoztatásban közölteket,
melyet ajánlatkérő közvetlenül és egyidejűleg megküld azon gazdasági szereplőknek, akik az eljárás
iránt érdeklődésüket jelezték és elérhetővé tesz a dokumentáció elérhetőségének címén
(http://savesco.hu/hu/hasznos/palyazatok)
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2. Tájékoztatás módosításról
Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja továbbá ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében (új
információk megadásával) ajánlatkérő a Kbt. alábbi rendelkezéseire tekintettel, illetve szerint
módosította a közbeszerzési dokumentumokat:
„52. §…
(4) Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi vagy részvételi 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.
(5) A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt
információk vagy a változtatás jelentőségével. A (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem köteles az
ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem
jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját
megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az
ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik.
Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi
jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.
55. § …
(3) Ha az ajánlatkérő olyan felhívás tartalmát kívánja módosítani, amelyet nem tettek
hirdetményben közzé vagy egyéb hirdetményben közzé nem tett közbeszerzési dokumentumokat
módosít, a módosításról ajánlattételi felhívás és az ajánlattételre vonatkozó közbeszerzési
dokumentumok esetén az ajánlattételi határidő lejártáig, részvételi felhívás és a csak a részvételi
szakaszra vonatkozó közbeszerzési dokumentumok esetén a részvételi határidő lejártáig egyidejűleg,
közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre vagy - közvetlen részvételi felhívás esetén - a
részvételre felhívott gazdasági szereplőket, vagy azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás
iránt érdeklődésüket jelezték.
(4) A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal
megegyező helyen köteles közvetlenül elektronikusan elérhetővé tenni.
…
(6) A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezheti a
beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire vonatkozó feltételek olyan jelentőségű
módosítását, ahol az új feltételek ismerete alapvetően befolyásolhatta volna az érdekelt gazdasági
szereplők arra vonatkozó döntését, hogy a közbeszerzési eljárásban tudnak-e részvételre jelentkezni
vagy ajánlatot tenni, vagy a változást figyelembe véve az ajánlatkérőnek az alkalmassági
követelményeket úgy kellett volna meghatároznia, hogy az eljárásban több gazdasági szereplő is
részt vehetett volna.”
Budapest, 2016. július 20.
Tisztelettel.

Dr. Kászoni-Habi Ildikó
Vanin Kft. / ajánlatkérő nevében eljáró szervezet
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