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2. 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 17-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. A műszaki ütemezés elkészítéséhez kérjük a 
szerződéskötés időpontjának megadását. 

Ajánlatkérő a szerződéskötés 

időpontját nem kívánja konkrétabban 

megjelölni annál, ami a közebszerzési 

felhívás és dokumentáció vonatkozó 

pontjaiból kiolvasható, tekintettel arra 

a körülményre, hogy Ajánlatkérőt mind 

a törvényi (Kbt.) mint a folyamatba 

épített ellenőrzés határidejei is kötik. 

2. Az Ajánlati felhívás VI. 16. 
Részteljesítési határidők d) pontjában a 
II. ütem gravitációs szennyvízelvezetés, 
szennyvíz átemelő, szennyvíz nyomóvezeték, 
záportározó és csapadékvíz átemelő 
vonatkozásában a részteljesítési határidő 
legkésőbb a szerződés aláírásától számított 
350. napon van, míg a 2. kötet Útmutató az 
érdekelt gazdasági szereplők részére - 13. 
Karakterkorlátozás okán kiegészítendő 
ajánlati felhívás pontok, Kiegészítés a felhívás 
VI.3) pontjához, 23. d) pontjában a teljesítési 
részhatáridő 289. nap. Kérjük az 
ellentmondás megszüntetését. 

A helyes a felhívásban szereplő 350. 

nap. A felhívás kiegészítése is a 350. 

napra vonatkozik. 
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3. Az Ajánlati felhívás VI. 16. 
Részteljesítési határidők e) pontjában a 
feltáró út, Hejő Malomárok teljes 
mederrendezés határideje 2019. 
szeptember 31. Kérjük az előbbi határidő 
felülvizsgálatát. 

A projekt teljesítési véghatárideje, 

egyéb felülvizsgálatra nem szorul. 

4. A 2. kötet Útmutató az érdekelt 
gazdasági szereplők részére – 5. 
Szakmai ajánlat, III.  A 
teljesítésbe bevonásra kerülő 
szakemberek szakmai tapasztalata 
(hónap) – Önéletrajzok (2. sz. jegyzék) 
pontjában az alábbiak szerepelnek: 

„A teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek 
szakmai tapasztalata = hónapban megadott 
magasépítési, épületgépészeti illetve villamos 
kivitelezési munkák irányításában az eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző 
gyakorlati idő egész hónap pontossággal:” 

Kérjük a kiírás felülvizsgálatát, mert az 
Ajánlati felhívásban ezek a szakemberek nem 
szerepelnek. 

A felhívásban foglalt szakemberek az 

irányadóak. 

 

 

5. Kérjük megerősíteni, hogy az ajánlati 
biztosíték bakgarancia formájában is 
nyújtható. 

Ajánlatkérő a Kbt. 54. §-ban foglaltak 

szerint jár el. 

 
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 18. 

 

 

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 három (3) számozott oldalból álló „2. 

számú kiegészítő tájékoztatás”  tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul 

vettem. 

 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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