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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

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

 

Ajánlatkérő: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya: Hódmezővásárhelyi Keleti elkerülő út építése 
 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti tárgyalásos (Kbt. 112. § 

(1) bekezdés b) pontja szerinti) közbeszerzési eljárás 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő 

tájékoztatás 

A „Hódmezővásárhelyi Keleti elkerülő út építése” 

tárgyban megindított közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos ajánlattételi felhívásban a műszaki 
és szakmai alkalmassági szempontok M/3. 
pontjában Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő 
csatolja a 321/2015 (IX. 30.) Korm. rendelet 
21.§ (2) bekezdés g) pont alapján a felhívás 
feladásának napját megelőző utolsó egy lezárt 
üzleti évre vonatkozóéves átlagos statisztikai 
állományi létszámról és vezető tisztségviselőinek 
létszámáról készült kimutatását. 
Ezzel szemben a közbeszerzési dokumentumok 
4. kötetében (Ajánlott igazolás- és 
nyilatkozatminták) 9. számú mellékletként 
szereplő nyilatkozatmintában Ajánlattevőnek a 
felhívás feladásától visszafelé számított két év 
statisztikai állományi létszámáról és vezető 
tisztségviselői létszámról kell nyilatkozni. 
 
Kérjük T. Ajánlatkérőt a fenti ellentmondás 
feloldására. 

A felhívásban foglalt rendelkezés az irányadó. 

Erre tekintettel Ajánlattevő csatolja a 
321/2015 (IX. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) 
bekezdés g) pont alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásának napját 
megelőző utolsó egy lezárt üzleti évre 
vonatkozóéves átlagos statisztikai állományi 
létszámról és vezető tisztségviselőinek 
létszámáról készült kimutatását. 
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II. 

A részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján: 

IGEN / NEM 

 

Budapest, 2017. december 15. 

 

 

                                                                                       

Tisztelettel: 
 
 

 

  
          _____________________ 

dr. Kaszás Ágnes Roxán 
közbeszerzési tanácsadó 

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

VISSZAIGAZOLÁS  

 
 

 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

    „Hódmezővásárhelyi Keleti elkerülő út építése” 
 
 

Alulírott _____________________________________, a(z) ________________________________________ érdeke lt 

gazdasági szereplő nevében eljárva ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy 

kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a fenti – összesen három (3) számozott oldalból álló – „1.számú 

kiegészítő tájékoztatás” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 

 

 
 

 
 ____________________ 

 Ajánlattételre felkért gazdasági szereplő 
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