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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 M/1. alkalmassági követelményként 
az alábbiakat írta elő: 

 

„M/1. … Alkalmatlan továbbá a részvételre 
jelentkező, ha a bemutatott referenciák tárgyát 
képező alkalmazásfejlesztés tárgyú munkák 
nem terjednek ki az alábbi területekre (azzal, 
hogy mindhárom területre vonatkozó 
ellenszolgáltatás értékének külön-külön – az 
adott igazolásból/nyilatkozatból megállapítható 
módon –el kell érnie a nettó 200 000 000 HUF 
értéket): 

— hatósági eljárásokat támogató fejlesztés,  

— komplex, három rétegű architektúrára épülő 
technológia,  

— térképes szolgáltatásfejlesztés.” 

Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy fenti 
követelménynek Ajánlattevő megfelel, ha 
mindhárom területet (hatósági eljárásokat 
támogató fejlesztés, komplex, három rétegű  

 

Igen, Ajánlattevő helyesen értelmezi a 

referencia követelményt. A 

megfeleléshez nem szükséges, hogy 

az Ajánlattevő által benyújtandó 

referenciák mindegyike önmagában 

lefedje mindhárom területet.  
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architektúrára épülő technológia, térképes 
szolgáltatásfejlesztés) legalább 1 – 1 db 
referenciával lefed, és a mindhárom területre 
vonatkozó ellenszolgáltatás értéke külön-külön 
eléri a nettó 200 000 000 HUF-ot. Vagyis a 
megfeleléshez nem szükséges, hogy az 
Ajánlattevő által benyújtandó referenciák 
mindegyike önmagában lefedje mindhárom 
fenti területet. 

 

II. 

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

alapján: 

IGEN / NEM 

 

Budapest, 2016. december 27. 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                   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 3 számozott oldalból álló –”1. számú 
kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 
 
____________________, 2016. __________ __. 
 
 ____________________ 
 Ajánlattevő 
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