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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 
 
Ajánlatkérő: Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi út 1-3.) 
 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület 

infrastrukturális fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási 

szerződés keretében” 

 
Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Része szerinti, Uniós 

értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás 

 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 
 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2018. május 08-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a kitöltendő és 
beadandó nyomtatványokat szerkeszthető, word 
formátumban szíveskedjen kiadni az Ajánlattevők 
részére. 

Mellékelten csatolásra került. 

2. Az Ajánlati felhívás II.2.4) pontja szerint 

„I. ütem: Az feltáró út és vízelvezetés terve 
felülvizsgálandó, szükség szerint a II. ütemben 
tervezendő kapacitások és csatlakozások 
ismeretében a tervek és módosítandók.” 

Kérjük a mondat befejező részének értelmezését 
és javítását. 

A mondat befejező részének 

értelmezése: amennyiben a II. 

ütemben tervezendő kapacitások 

és csatlakozások ismeretében 

szükséges, úgy az I. ütem feltáró út 

és vízelvezetési terve 

felülvizsgálandó. 

3. Az Ajánlati felhívás VI.3)16. pontja szerint a 
határidőkre vonatkozóan 

„c) I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és 
Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában 
legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától 
számított 138. napon - kötbérterhes!”  

Nem. 
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Amennyiben az előző kérdésben idézett 
tervmódosítások szükségessé válnak, azok 
elkészítési és jóváhagyási időtartama 
automatikusan a 138 napos határidő 
meghosszabbítását jelenti?  

4. Kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy 
amennyiben a „tervezendő kapacitások és 
csatlakozások” az ajánlatkérési dokumentációban 
(Végleges Jóváhagyási terv 
Iparterület_2018_03_06) foglaltakhoz képest a 
szerződéskötésig módosulnak, az azokra 
vonatkozó adatokat a szerződéskötéssel 
egyidejűleg a Kivitelező rendelkezésére 
bocsájtják.   

Igen. 

A 2018. május 14-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Az ajánlati dokumentációban szereplő 
Közbeszerzési dokumentumok 3. Kötet 
Szerződéstervezetének 4. Teljesítési határidő 
pontjának első bekezdése alapján: 
„A teljesítési határidőbe (véghatáridő) az átadás 
átvételi eljárás legfeljebb 5 napos időtartama 
beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint 
köteles a munkavégzést szervezni.” 
Az 5 napos időtartam alatt naptári napot 
vagy munkanapot ért a Tisztelt Ajánlatkérő? 

Munkanap. 

2. Az ajánlati dokumentációban szereplő 
Közbeszerzési dokumentumok 3. Kötet 
Szerződéstervezetének 4. pontjának h, bekezdése 
alapján: 
„I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és Hejő 
Malomárok mederrendezése vonatkozásában 
legkésőbb a vállalkozási szerződés aláírásától 
számított 138. napon – kötbérterhes!” 

Valamint a 3. Szerződési biztosítékok, a szerződés 
megerősítése pontjának 2. bekezdése alapján: 

„c, I. ütem feltáró út, és annak vízelvezetése és 
Hejő Malomárok mederrendezése vonatkozásában 
(2018. október 31.)” 

Jól értelmezzük, hogy a 2018. október 31. 
részhatáridő az I. ütem (feltáró út és annak 
vízelvezetése és Hejő Malomárok 

Igen. 
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mederrendezése) vonatkozásában 
részműszaki átadás-átvételi határidő is 
egyben az út ideiglenes átadása a 
közforgalom részére. 

3. Az ajánlati dokumentációban szereplő 
Közbeszerzési dokumentumok 2. Kötet Útmutató 
az érdekelt gazdasági szereplők részére 5. 
Szakmai ajánlat, I. Műszaki, pénzügyi ütemterv 
előírásai alapján nem derül ki pontosan, hogy a 
műszaki ütemterveben meg kell-e jeleníteni a 
számlázási ütemeket. 
Jól gondoljuk, hogy a műszaki ütemtervben 
nem kell a számlázási ütemeket 
megjeleníteni csak különálló pénzügyi 
ütemtervként kell elkészíteni, akár külön 
lapon szerepeltetve. 

Elégséges külön megjeleníteni. 

 
 
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, mely időpontig lehetőség van a 

dokumentáció beszerzésére:  

 

Miskolc, 2018. május 15. 

 

 

 

dr. Kisely Alexandra 
       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 Holding Zrt. által 

indított, „TOP-6.1.1-számú konstrukción belül Iparterület infrastrukturális 

fejlesztés Miskolcon tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” 

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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