
   

 

 

 

Tárgy: MŰVÉSZETEK A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY (8293 Vigántpetend, Hrsz.: 402.) ajánlatkérő 
által „„A kapolcsi pajtaszínház és közösségi tér megvalósítása a Kormány 1845/2020 (XI. 24.) Korm. 
határozata alapján” című projektben 1 db mobil pajtaszínház tervezése és kivitelezése” tárgyú 
Egyszerű Beszerzési Eljárás 
 
KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS  
 

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 
 
A MŰVÉSZETEK A VIDÉKFEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY (8293 Vigántpetend, Hrsz.: 402.), az alábbiakban 
részletezett áruk beszerzése vonatkozásában – a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 
(továbbiakban: Kbt) rendelkezései alapján közbeszerzésnek nem minősülő beszerzés keretében – 
ajánlatkérési felhívás tett közé 2021. március 10. napján, amely felhívással Egyszerű Beszerzési Eljárást 
indított. 
 
 Az Egyszerű Beszerzési Eljárásban kérdések érkeztek, amely kérdések vonatkozásában az ajánlatkérő 
a csatolt válaszok szerinti kiegészítő tájékoztatást adja. 
 
Tájékoztatom, hogy a válaszok a dokumentáció részévé válnak, azokat az eddig kiadott iratokkal együtt 
kell kezelni. Kérjük, hogy az ajánlattétel során a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat szíveskedjenek 
figyelembe venni! 
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét! 
 
Budapest, 2021. március 19. 
 
melléklet:  
1. sz. kiegészítő tájékoztatás  
 

Tisztelettel: 

 
……………………………….. 

dr. Kovács Péter Balázs 
felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 
Ajánlatkérő megbízásából 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
1. sz. kiegészítő tájékoztatás 

 

Kérdések Ajánlatkérői Válaszok 

 
1. Kérdés: 
 
„Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Az eljárás részeként kiadott árazó excel kapcsán 
szeretnénk kérdezni. 
 
Ajánlatkérő az eljárásban azt írta elő, hogy az 
értékelés szempontja a legalacsonyabb nettó ár.  
Az ajánlati árat a felolvasólapon megbontva is 
meg kell adni, egyrészt tervezési feladatokra, 
másrészt kivitelezési feladatokra, majd ezeket 
összeadva is fel kell tüntetni a felolvasólapon. 
 
Jól értjük-e, hogy a felolvasólapon tervezési 
feladatok sor alatt az excel tábla alábbi feladatait 
kell megadni: 
koncepcióterv 
kiviteli terv 
gyártmányterv 
megvalósulási terv 
 
Jól értjük, hogy a felolvasólapon kivitelezési 
feladatok alatt az excel tábla alábbi feladatait 
kell megadni: 
pajtaszínház gyártás, építés 
pajtaszínház beüzemelés 
pajtaszínház összeszerelés, teszt 
pajtaszínház telepítés 
 
Jól értjük, hogy mivel az ajánlati árat nettó 
módon kell megadni, ezért az árakat az excel 
táblában is nettó módon kell megadni? 
 
 
Jól értjük, hogy az excel tábla összesen sorában 
szereplő nettó összegnek meg kell egyezni a 
felolvasólapon a 3. összesen sorban 
feltüntetendő nettó összeggel? 
 
A válaszaikat tisztelettel köszönjük!” 

 
1. Válasz: 
 
Az Ajánlatkérő a kérdés kapcsán megállapította, 
hogy az több alkérdést is tartalmaz, így a 
válaszokat az egyes alkérdések vonatkozásában 
megbontva adja meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad 1) Igen, ajánlattevő jól értelmezi. A 
felolvasólapon tervezési feladatok sor alatt az 
excel tábla alábbi feladatait kell megadni: 
koncepcióterv, kiviteli terv, gyártmányterv, 
megvalósulási terv. 
 
 
 
ad 2) Igen, ajánlattevő jól értelmezi. A 
felolvasólapon kivitelezési feladatok alatt az 
excel tábla alábbi feladatait kell megadni: 
pajtaszínház gyártás, építés; pajtaszínház 
beüzemelés; pajtaszínház összeszerelés, teszt; 
pajtaszínház telepítés. 
 
 
ad 3) Igen, ajánlattevő jól értelmezi. Azaz mivel 
az ajánlati árat nettó módon kell megadni, ezért 
az árakat az excel táblában is nettó módon kell 
feltüntetni. 
 
ad 4) Igen, ajánlattevő jól értelmezi. Az excel 
tábla összesen sorában szereplő nettó összegnek 
meg kell egyezni a felolvasólapon a 3. összesen 
sorban feltüntetendő nettó összeggel. 
 
 
 

 
 


