
Tárgy: RE: Keszthely, Zöld város projekt (3. részre vonatkozó) vállalkozási szerződés megkötése
Feladó: <kb@octopusinvest.hu>
Dátum: 2022. 06. 28. 17:08
Címze�: 'Izmendi Anikó' <palyaza�ugyintezo@keszthely.hu>, <info@octopusinvest.hu>
CC: "'Csaba Eszter'" <csaba.eszter@vber.hu>, 'Gábor Hajnalka' <jegyzo@keszthely.hu>, "'Resitcky
Gergely'" <vuz@keszthely.hu>, <nemeth.veronika@keszthely.hu>

Tisztelt Megrendelő!
Tisztelt Izmendi Anikó!

A mai napon érkeze� levelével kapcsolatosan az Octopus Invest K�. képviseletében az alábbiakról tájékoztatom.
Ezúton szeretném megerősíteni a korábban te� nyilatkozatunkat, mely szerint társaságunk a Közbeszerzési Hatóság
nyilvántartása szerint 2022. 03. 28. napjától kezdődően kizáró okok hatálya ala� áll; ezzel együ� jelzésre került, hogy
a közbeszerzési törvény 64.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ön�sztázási eljárást kezdeményeztünk.
Az eljárás lezárásáig a szerződéskötési folyamat felfüggesztésre került.

A  Közbeszerzési  Hatóság  az  ön�sztázási  eljárás  lezárásaként  továbbra  is  fenntartja  álláspontját,  mely  szerint
társaságunk
a mai napon is kizáró okok hatálya ala� áll.

A  fen�ekre  tekinte�el  és  minden körülmény alapos  vizsgálata  után  álláspontunk  szerint  társaságunk  akkor  jár  el
jogszerűen,
ha a tárgyban jelze� vállalkozási szerződés nem kerül aláírásra részünkről.

Tisztele�el:

Németh Zsuzsa
ügyvezető

OCTOPUS INVEST
Email: kb@octopusinvest.hu

From: Izmendi Anikó <palyaza�ugyintezo@keszthely.hu>
Sent: Tuesday, June 28, 2022 1:30 PM
To: kb@octopusinvest.hu; info@octopusinvest.hu
Cc: Csaba Eszter <csaba.eszter@vber.hu>; Gábor Hajnalka <jegyzo@keszthely.hu>; Resitcky Gergely
<vuz@keszthely.hu>; nemeth.veronika@keszthely.hu
Subject: Keszthely, Zöld város projekt (3. részre vonatkozó) vállalkozási szerződés megkötése

Tisztelt Németh Zsuzsa Ügyvezető!

mailto:drkantaradrienn@octopusinvest.hu
mailto:drkantaradrienn@octopusinvest.hu


Tárgyban szereplő közbeszerzési eljárásban a 3. részre (Kresz park)  vonatkozóan az Önök cége, az
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság le� a nyertes ajánla�evő.

A 2022.04.29-i Összegezés alapján szerződéskötésre 60 nap áll rendelkezésünkre, mely határidő a mai
napon lejár.

Mi szerződéskötési szándékunkat többször jeleztük szóban és írásban is. Ehhez az adatok és a
szerződés mellékleteként szolgáló dokumentumok bekérése e-mailben többször megtörtént.

Telefonon többször beszéltünk már a szerződéskötés és a kivitelezés ütemezéséről is kollégájukkal,
figyelembe véve a jelenleg folyamatban lévő kivitelezési munkáik ütemezését, majd pedig az
ön�sztázási eljárást, mely Önök ellen folyik.

A szerződéskötéshez szükséges közbeszerzési szakértőnk által készíte� nyilatkozatot 2022.04.22-én
átküldtük Önöknek.

Kérjük haladéktalanul jelezzenek vissza a szerződéskötéssel kapcsolatban.

Tisztele�el:

Izmendi Anikó
pályázati referens
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Telefon: 83/505-585, 30/927-7229


