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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) 

 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Miskolc útfejlesztése I. ütem” építési beruházás”  
 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 

szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

eljárás) 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 
 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2018. április 09-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési 

szempontja körében az alábbiakat írta elő: 

Részszempont Súlyszám 

1. Egyösszegű nettó 

ajánlati ár (forint) 70 

2 A teljesítésbe bevonásra 

kerülő építésvezető szakember mélyépítési 

kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata 

(hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb 

mértéke: 48 hónap) 30 

3 A kötelezően előírt 12 

hónapon felüli jótállás vállalása (ajánlati 

elem minimum értéke: 0 hónap, 

legkedvezőbb szintje: 48 hónap. Ajánlatkérő 

a 0 hónap és a 48 hónap közötti 

megajánlásokat értékeli) 10 

A bírálati szempontok pontosításra 

kerülnek. Ajánlatkérő a pontosított 

dokumentációt mellékleten megküldi. 

 

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint)

 70 

2 A teljesítésbe 

bevonásra kerülő építésvezető 

szakember mélyépítési kivitelezésben 

szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 

(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 

48 hónap) 20 

3 A kötelezően előírt 

12 hónapon felüli jótállás vállalása 

(ajánlati elem minimum értéke: 0 

hónap, legkedvezőbb szintje: 48 hónap. 

Ajánlatkérő a 0 hónap és a 48 hónap 
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Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt 
felülvizsgálni, hogy a részszempontokhoz 
megadott súlyszámok helyesen kerültek-e 
megadásra! 

közötti megajánlásokat értékeli)

 10 

 

2. A 2. értékelési szempont esetében 
ajánlatkérő a következőket írta elő: 
 
Amennyiben az Ajánlattevő a teljesítésbe 
bevon olyan építésvezető szakembert, aki 
rendelkezik mélyépítési kivitelezésben 
szerzett szakmai tapasztalattal 
Ajánlatkérő pontokkal értékeli. 
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési 
szempont tekintetében tett megajánlás 
legkedvezőbb szintje magasépítési 
kivitelezés területen szerzett szakmai 
gyakorlat vonatkozásában 48 hónap, így 
ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt az értékelési 
ponthatár felső határával azonos számú 
pontot, azaz 10.00 pontot ad. 
 
Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt 
szíveskedjen a 2. értékelési szempont 
körében meghatározott szakmai 
tapasztalatra vonatkozó ellentmondást 
feloldani (mélyépítés-magasépítés)! 

Ajánlatkérő mélyépítési 

kivitelezésben szerzett szakmai 

tapasztalatot vár el. 

3. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 10. 

pontjában az alábbiakat írta elő: 

„Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 

figyelmét, hogy ezen részszempont a 

szakmai ajánlat releváns részét képezi, ezért 

az hiánypótlás keretében nem javítható 

vagy módosítható.” 

Kérdés: Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt 
szíveskedjen megerősíteni, hogy a 
fentiekben meghatározottak a Kbt. 71. § (9) 
bekezdésére figyelemmel, azzal 
összhangban értelmezendők! 

A hivatkozott pont törlésre került. 
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II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése 
alapján: 
 

IGEN/ NEM 

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő:  

2018. április 16. 11:00 óra 

 

Az ajánlatok benyújtásának és bontásának helye változatlanul:  

ÉSZ-KER Zrt. Miskolci Iroda 
3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

 

Miskolc, 2018. április 10. 

 

 

 

Bakondi Attila 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

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

 

VISSZAIGAZOLÁS 

 

Alulírott …………………..……………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő 
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom a Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által indított, „TOP-6.1.5-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Miskolc útfejlesztése I. ütem” építési beruházás”  tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal 
együtt összesen négy (4) számozott oldalból álló „1. számú kiegészítő tájékoztatás”  tárgyú 
üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 

 

……………….., 2018. ....................... 

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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