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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15-2016-00038 számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok 
ellátása: az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) meglévő moduljainak 
funkcionális továbbfejlesztése és ezekre épülve új modulok létrehozása, illetve 
építészeti feladatokhoz és térségi tervezéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés 
 
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész, uniós értékhatárt elérő 
értékű tárgyalásos eljárás  
 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

Ajánlatkérő a Részvételi dokumentáció Útmutató az 
érdekelt gazdasági szereplők részére című 2. kötet 5. 
pontja alapján a Szakmai ajánlat  

 Rendszer-koncepció 
 Megvalósítási terv 
 Projektmenedzsment és minőségbiztosítási 

módszertan 
részeit értékeli, így a felolvasólapon is e három rész 
oldalszámait kell Ajánlattevőnek megadnia. 
 
Ugyanakkor a Műszaki leírás 11. fejezetében 
Ajánlatkérő meghatározta a szakmai ajánlat elvárt 
felépítését, mely szerint a szakmai ajánlat főbb 
fejezetei: 

 Rendszer-koncepció 
 Szállítói tesztelési módszertan 
 Bevezetés-támogatás módszertan 
 Szállító-oldali projektmenedzsment és 

minőségbiztosítási módszertan 

 Nyilatkozattétel 
 
A Műszaki leírásban a szakmai ajánlattal szemben 
megfogalmazott elvárásban sem fő fejezet szinten, sem 
a főbb fejezetek alábontásában nem jelenik meg a 
„Megvalósítási terv” kifejezés, viszont Ajánlatkérő a 
Szállító-oldali projektmenedzsment és  
 
 
 
 

Ajánlatkérőt megerősíti, hogy az 

értékelésre kerülő „Megvalósítási terv” 

alatt a „A leírás tartalmazza a vállalt 

feladatok megvalósításának, 

minimálisan az alábbi információk 

szerinti tervét:  

- Tevékenység rövid megnevezése 

- Tevékenység kifejtése (amennyiben 

szükséges)  

- Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn.) 

és vége (éééé.hh.nn.)  

- Függőségek (megelőző feladatok)  

- Átfutási idő  

- Erőforrás-igény (szakértői órákban, 

főbb kompetenciák szerinti bontásban 

megadva)  

- Termékátadás (mérföldkő)”  

követelményre adandó ajánlattevői 
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minőségbiztosítási módszertan részeként kéri többek 
között az alábbiak megadását is: 
 
„A leírás tartalmazza a vállalt feladatok 
megvalósításának, minimálisan az alábbi információk 
szerinti tervét: 

 Tevékenység rövid megnevezése 
 Tevékenység kifejtése (amennyiben 

szükséges) 

 Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn.) és 
vége (éééé.hh.nn.) 

 Függőségek (megelőző feladatok) 
 Átfutási idő 
 Erőforrás-igény (szakértői órákban, főbb 

kompetenciák szerinti bontásban megadva) 
 Termékátadás (mérföldkő)” 

A Részvételi dokumentáció Útmutató az érdekelt 
gazdasági szereplők részére című 2. kötet 5. pontjában 
a Szakmai ajánlat értékelési szempont részletes 
kifejtése alapján pedig Ajánlatkérő a Megvalósítási terv 
részeként a  

 Feladatok 

 Ütemezések, függőségek 
 Szakértői napok száma 

szempontokat értékeli. 
 
 
Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy az értékelésre 
kerülő „Megvalósítási terv” alatt a  

„A leírás tartalmazza a vállalt feladatok 
megvalósításának, minimálisan az alábbi 
információk szerinti tervét: 

 Tevékenység rövid megnevezése 
 Tevékenység kifejtése (amennyiben 

szükséges) 
 Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn.) és 

vége (éééé.hh.nn.) 

 Függőségek (megelőző feladatok) 
 Átfutási idő 
 Erőforrás-igény (szakértői órákban, főbb 

kompetenciák szerinti bontásban megadva) 

 Termékátadás (mérföldkő)” 
követelményre adandó ajánlattevői választ érti, melyet 
a Műszaki leírás 11. fejezete alapján a „Szállító-oldali 
projektmenedzsment és minőségbiztosítási 
módszertan” fejezet részeként kell Ajánlattevőnek 
megadnia, így a felolvasólapon ezen rész (a fent idézett 
követelményre adandó ajánlattevői válasz) oldalszámai 
mind a Megvalósítási terv, mind a Projektmenedzsment 
és minőségbiztosítási módszertan értékelési 
szempontok oldalszámaiban megjelennek.  
A Részvételi dokumentáció Útmutató az érdekelt 
gazdasági szereplők részére című 2. kötet 5. pontjában 
a Szakmai ajánlat értékelési szempont részletes 
kifejtése alapján Ajánlatkérő a Projektmenedzsment és 

választ érti, melyet a Műszaki leírás 

11. fejezete alapján a „Szállító-oldali 

projektmenedzsment és 

minőségbiztosítási módszertan” 

fejezet részeként kell Ajánlattevőnek 

megadnia, így a felolvasólapon ezen 

rész (a fent idézett követelményre 

adandó ajánlattevői válasz) 

oldalszámai mind a Megvalósítási terv, 

mind a Projektmenedzsment és 

minőségbiztosítási módszertan 

értékelési szempontok oldalszámaiban 

megjelennek. 

 
Ajánlatkérő megerősíti továbbá, hogy 
Ajánlattevő helyesen jár el akkor, ha a 
felolvasólapon ezen két fejezet 
(Szállítói tesztelési módszertan, illetve 
Bevezetés-támogatás módszertan) 
oldalszámait is a Szállító-oldali 
projektmenedzsment és 
minőségbiztosítási módszertan fejezet 
oldalszámaival együtt adja meg, mint 
a Projektmenedzsment és 
minőségbiztosítási módszertan 
részszempont oldalszámai. 
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minőségbiztosítási módszertan részeként értékeli 
többek között a  

 Bevezetés-támogatás, 
 Tesztelési módszertan 

szempontokat, melyeket viszont Ajánlattevőnek a 
Műszaki leírás 11. fejezete alapján a Szállító oldali 
projektmenedzsment és minőségbiztosítási módszertan 
fejezettől külön önálló fejezetekben (Szállítói tesztelési 
módszertan, illetve Bevezetés-támogatás módszertan) 
kell kifejtenie. 
 
Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy Ajánlattevő 
helyesen jár el akkor, ha a felolvasólapon ezen két 
fejezet (Szállítói tesztelési módszertan, illetve 
Bevezetés-támogatás módszertan) oldalszámait is a 
Szállító-oldali projektmenedzsment és 
minőségbiztosítási módszertan fejezet oldalszámaival 
együtt adja meg mint a Projektmenedzsment és 
minőségbiztosítási módszertan részszempont 
oldalszámaiként.  

 

II. 

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján: 

IGEN / NEM 

 

Budapest, 2017. február 15. 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                   Makranczi Ádám 

                                                                            felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 

                                                                                                      Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !) 
 

VISSZAIGAZOLÁS  
 

Lechner Nonprofit Kft. 
(1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

 
 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 
számú projektek keretében alkalmazásfejlesztési feladatok ellátása: az Országos 

Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) meglévő moduljainak funkcionális továbbfejlesztése 
és ezekre épülve új modulok létrehozása, illetve építészeti feladatokhoz és térségi 

tervezéshez kapcsolódó alkalmazásfejlesztés 
 
 

 
Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________ Ajánlattevő nevében 
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti – összesen 4 számozott oldalból álló –”1. számú 
kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 
 
____________________, 2017. __________ __. 
 
 ____________________ 
 Ajánlattevő 
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