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Tárgy: „A Hősök temetője, a 

Kolera temető, a „szalag 

temető” és a Vasgyári 

köztemető I. világháborús 

emlékművének, sírjainak 

felújítása” 

Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlási 

felhívás és felvilágosítás kérés 

 

 

Tisztelt Ajánlattevők! 

 

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

Ajánlatkérő 2017.09.01. napján megküldött, és 2017.szeptember 06. napján módosított, a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) harmadik része, 

nemzeti eljárásrend 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított „A Hősök 

temetője, a Kolera temető, a „szalag temető” és a Vasgyári köztemető I. 

világháborús emlékművének, sírjainak felújítása” tárgyban. 

  

A tárgyi, közbeszerzési eljárásban, a benyújtott ajánlatok tekintetében a Kbt. 71. §-

a szerinti hiánypótlási felhívás kiküldése és felvilágosítás kérése szükséges az 

alábbiakban részletezettek szerint: 

 
1.) Név: Titan Service Kft. 

           Székhelye: 3529 Miskolc, Park u. 16. fszt. 2. 
 

Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés: 
 
 
1. Ajánlattevő ajánlatának 20. oldalán a teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 

szakember szakmai tapasztalata tekintetében a 2. számú értékelési szempont 
keretében értékelt legkedvezőbb értéket (48 hónap) tüntetett fel, azaz 48 hónapos 
megajánlást tett.  Az ajánlattevő ajánlatának 15-19. oldalán a megajánlás 
alátámasztására bemutatta J. János építésvezető szakmai önéletrajzát, azonban az 
önéletrajz adatai alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a szakember 
rendelkezik a megajánlott mértékű mélyépítési kivitelezésben szerzett 
építésvezetői szakmai tapasztalattal, mivel az önéletrajz szakmai gyakorlat 
igazolása részénél a felsorolt projektek esetében vegyesen szerepelnek 
magasépítési és mélyépítési területen szerzett építésvezetői szakmai gyakorlat 
bemutatások, így nem állapítható meg a kizárólag mélyépítési kivitelezésben 
szerzett gyakorlati idő. 

 
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésére 
tekintettel igazolja a megajánlott szakember olyan részletességű 
szakmai gyakorlati idejét (önéletrajz), melyből egyértelműen 
megállapítható a megajánlott szakember fentiek szerinti mélyépítésben 
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szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata. Felhívjuk Tisztelt 
Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerint a 2. 
értékelési szempont tekintetében figyelembe vehető szakmai 
tapasztalat legkedvezőbb mértéke 48 hónap, így ezen megajánlás és az 
ennél kedvezőbb vállalásokra (ettől magasabb értékű megajánlás) 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
azaz 10.00 pontot kap (48 hónapos mélyépítési kivitelezésben szerzett 
építésvezetői tapasztalat). 
 

2. Az ajánlattételi felhívás 10. pontja szerint Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontja szerint a legjobb ár-érték arány szerint értékeli a benyújtott ajánlatokat, 
melyben a 3. számú értékelési szempont keretében a Civil szervezetek bevonását 
értékeli a teljesítésbe. Erre vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni 
ajánlata részeként, megnevezve a bevonásra kerülő Civil szervezetet. Ezen 
nyilatkozat megtételére Ajánlatkérő mintát is bocsájtott Ajánlattevők 
rendelkezésére (12.sz. melléklet). 
 
Ajánlattevő ajánlatának 21. oldalán be is nyújtotta ezen mellékletet, megnevezve 
benne a teljesítésbe bevonni kívánt Civil szervezetet, azonban ajánlatának 4. 
oldalán található felolvasólapja, illetve ezen benyújtott nyilatkozata között 
Ajánlatkérő ellentmondást vélt felfedezni.  
 
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében oldja fel ezen 
ellentmondást. 

 
 

2.) Név: Damép Kft. 
           Székhelye: 3529 Miskolc, Áfonyás u. 12. 1/2. 
 

Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés: 
 
 
1. Ajánlattevő ajánlatának 17. oldalán a teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 

szakember szakmai tapasztalata tekintetében a 2. számú értékelési szempont 
keretében értékelt legkedvezőbb értéket el nem érő értéket (48 hónap) tüntetett 
fel, azaz 36 hónapos megajánlást tett.  Az ajánlattevő ajánlatának 15-16. oldalán 
a megajánlás alátámasztására bemutatta H. Enikő építésvezető szakmai 
önéletrajzát, azonban az önéletrajz adatai alapján nem állapítható meg, hogy a 
szakember rendelkezik a megajánlott mértékű mélyépítési kivitelezésben szerzett 
építésvezetői szakmai tapasztalattal, mivel az önéletrajz szakmai gyakorlat 
igazolása részénél a felsorolt projektek esetében csak magasépítési területen 
szerzett építésvezetői szakmai gyakorlat bemutatások láthatók, valamint nem 
került minden egyes projekt esetében külön feltüntetésre a teljesítés időszaka -tól, 
-ig, pontos év, hónap megbontással így nem állapítható meg a kizárólag 
mélyépítési kivitelezésben szerzett gyakorlati idő. 

 
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésére 
tekintettel igazolja a megajánlott szakember olyan részletességű 
szakmai gyakorlati idejét (önéletrajz), melyből egyértelműen 
megállapítható a megajánlott szakember fentiek szerinti mélyépítésben 
szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata. Felhívjuk Tisztelt 
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Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerint a 2. 
értékelési szempont tekintetében figyelembe vehető szakmai 
tapasztalat legkedvezőbb mértéke 48 hónap, így ezen megajánlás és az 
ennél kedvezőbb vállalásokra (ettől magasabb értékű megajánlás) 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
azaz 10.00 pontot kap (48 hónapos mélyépítési kivitelezésben szerzett 
építésvezetői tapasztalat). 
 

2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás 20. Egyéb információk 2. alpontjában az 
alábbiakat írta elő:  

 
„Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a 
nyilatkozatok.” 

 
Ajánlattevő benyújtotta ajánlatának 5. oldalán 3.1. sz. ajánlati nyilatkozatát, 
azonban nem nyilatkozott a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjára vonatkozóan. 

 
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében ismételten 
nyújtsa be 3.1. sz. ajánlati nyilatkozatát, melyben nyilatkozik a Kbt. 66. 
§ (6) bekezdés b) pontjára vonatkozóan is. 
 
 

3.) Név: Bau-Vill Épker Kft. 
           Székhelye: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 48. 
 
Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés: 

 
 
1. Ajánlattevő ajánlatának 16. oldalán a teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 

szakember szakmai tapasztalata tekintetében a 2. számú értékelési szempont 
keretében értékelt legkedvezőbb értéket el nem érő értéket (48 hónap) tüntetett 
fel, azaz 46 hónapos megajánlást tett.  Az ajánlattevő ajánlatának 13-15. oldalán 
a megajánlás alátámasztására bemutatta F. Péter Béla építésvezető szakmai 
önéletrajzát, azonban az önéletrajz adatai alapján nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy a szakember rendelkezik a megajánlott mértékű mélyépítési 
kivitelezésben szerzett építésvezetői szakmai tapasztalattal, mivel az önéletrajz 
szakmai gyakorlat igazolása részénél a felsorolt projektek esetében vegyesen 
szerepelnek magasépítési és mélyépítési területen szerzett építésvezetői szakmai 
gyakorlat bemutatások, így nem állapítható meg a kizárólag mélyépítési 
kivitelezésben szerzett gyakorlati idő. 

 
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésére 
tekintettel igazolja a megajánlott szakember olyan részletességű 
szakmai gyakorlati idejét (önéletrajz), melyből egyértelműen 
megállapítható a megajánlott szakember fentiek szerinti mélyépítésben 
szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata. Felhívjuk Tisztelt 
Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerint a 2. 
értékelési szempont tekintetében figyelembe vehető szakmai 
tapasztalat legkedvezőbb mértéke 48 hónap, így ezen megajánlás és az 
ennél kedvezőbb vállalásokra (ettől magasabb értékű megajánlás) 
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egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 
azaz 10.00 pontot kap (48 hónapos mélyépítési kivitelezésben szerzett 
építésvezetői tapasztalat). 
 
 

2. Az ajánlattételi felhívás 10. pontja szerint Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 
pontja szerint a legjobb ár-érték arány szerint értékeli a benyújtott ajánlatokat, 
melyben a 3. számú értékelési szempont keretében a Civil szervezetek bevonását 
értékeli a teljesítésbe. Erre vonatkozóan Ajánlattevő nyilatkozatot köteles csatolni 
ajánlata részeként, megnevezve a bevonásra kerülő Civil szervezetet. Ezen 
nyilatkozat megtételére Ajánlatkérő mintát is bocsájtott Ajánlattevők 
rendelkezésére (12.sz. melléklet). 
 
Ajánlattevő ajánlatának 19. oldalán be is nyújtotta ezen mellékletet, megnevezve 
benne a teljesítésbe bevonni kívánt Civil szervezetet, azonban ajánlatának 4. 
oldalán található felolvasólapja, illetve ezen benyújtott nyilatkozata között 
Ajánlatkérő ellentmondást vélt felfedezni.  
 
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében oldja fel ezen 
ellentmondást. 

 
 

4.) Név: Fedrid Kft. 
           Székhelye: 3780 Edelény, Tompa Mihály u. 2/A. 
 
Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés: 

 
 
1. Ajánlattevő ajánlatának 17. oldalán a teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető 

szakember szakmai tapasztalata tekintetében a 2. számú értékelési szempont 
keretében értékelt legkedvezőbb értéket (48 hónap) meghaladó értéket tüntetett 
fel, azaz 49 hónapos megajánlást tett.  Az ajánlattevő ajánlatának 15-16. oldalán 
a megajánlás alátámasztására bemutatta P. László építésvezető szakmai 
önéletrajzát, azonban az önéletrajz adatai alapján nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy a szakember rendelkezik a megajánlott mértékű mélyépítési 
kivitelezésben szerzett építésvezetői szakmai tapasztalattal, mivel az önéletrajz 
szakmai gyakorlat igazolása részénél a felsorolt projektek esetében vegyesen 
szerepelnek magasépítési és mélyépítési területen szerzett építésvezetői szakmai 
gyakorlat bemutatások, így nem állapítható meg a kizárólag mélyépítési 
kivitelezésben szerzett gyakorlati idő. 

 
Kérjük Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésére 
tekintettel igazolja a megajánlott szakember olyan részletességű 
szakmai gyakorlati idejét (önéletrajz), melyből egyértelműen 
megállapítható a megajánlott szakember fentiek szerinti mélyépítésben 
szerzett építésvezetői szakmai tapasztalata. Felhívjuk Tisztelt 
Ajánlattevő figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumok szerint a 2. 
értékelési szempont tekintetében figyelembe vehető szakmai 
tapasztalat legkedvezőbb mértéke 48 hónap, így ezen megajánlás és az 
ennél kedvezőbb vállalásokra (ettől magasabb értékű megajánlás) 
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot 



 

   
5/6 

azaz 10.00 pontot kap (48 hónapos mélyépítési kivitelezésben szerzett 
építésvezetői tapasztalat). 

 
 

A fent felsorolt dokumentumok benyújtásának helye és határideje:  

 

Ész-Ker Kft. miskolci iroda 

3525 Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2. 

 

Hiánypótlási határidő: 2017. szeptember 22. 10.00 óra 

 

A dokumentumok benyújtásának módja:  

- hiánypótlási dokumentumok: az ajánlattételi felhívásban az adott dokumentumra előírt 

formában; példányszám: 1 eredeti + 1 elektronikus másolat  

 

A dokumentumokat postán, vagy személyesen kell benyújtani. Személyes 

iratleadásra munkanapokon 9 és 16 óra között, 2017. szeptember 22-én 09 és 10.00 óra 

között van lehetőség.  

 

Miskolc, 2017. szeptember 19. 

 

 

 

Kiss Brigitta 

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

 

VISSZAIGAZOLÁS  

 

 

 

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

 

„A Hősök temetője, a Kolera temető, a „szalag temető” és a Vasgyári 

köztemető I. világháborús emlékművének, sírjainak felújítása” 

 

 

 

Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő 

nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy az ezzel az oldallal együtt 

összesen hat (6) számozott oldalból álló „Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlási felhívás és 

felvilágosítás kérés” tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

 

 

……………….., 2017. ....................... 

 

 

 ……………………………. 

 ajánlattevő 
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