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3. 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 23-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Ajánlatkérő a 4. kötetben kiadott AJÁNLOTT 

IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK között 

rendelkezésre bocsájtotta AZ EGYSÉGES 

EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 

nyilatkozatmintát.  

A dokumentum bal oszlopában a IV. rész: 

Kiválasztási szempontok A: ALKALMASSÁG 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE 1) 

pontja nem az Ajánlati felhívás III. 1.1) Az 

ajánlattevő/részvételre jelentkező 

alkalmassága az adott szakmai tevékenység 

végzésére, ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 

vonatkozó előírásokat is alkalmassági 

kritériumok szerint került rögzítésre. 

A dokumentum bal oszlopában a IV. rész: 

Kiválasztási szempontok C: Technikai és 

szakmai alkalmasság 1a) és 2) pontja nem az 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás 

mellékleteként rendelkezésre bocsájtja 

a javított EEKD formanyomtatványt. 
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Ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve 

szakmai alkalmasság körében meghatározott 

M/1. és M/2.) alkalmassági kritériumok 

szerint került rögzítésre. 

Kérjük a megfelelő tájékoztatást kiegészítő 

tájékoztatás keretében megadni, miként 

járjunk el az EGYSÉGES EURÓPAI 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM kitöltésekor! 

A. Ajánlattevő átírhatja a bal oszlop tartalmát 

az Ajánlati felhívás III. 1.1) Az 

ajánlattevő/részvételre jelentkező 

alkalmassága az adott szakmai tevékenység 

végzésére, ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 

vonatkozó előírásokat is körében 

meghatározott SZ/1. és az Ajánlati felhívás 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

körében meghatározott M/1. és M/2.) 

alkalmassági kritériumok szerinti megfelelő 

tartalomra? 

vagy 

B. A bal oszlop tartalmát ne módosítsuk, 

ennek megfelelően az EGYSÉGES EURÓPAI 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM jobb 

oszlopában az Ajánlati felhívás III. 1.1) Az 

ajánlattevő/részvételre jelentkező 

alkalmassága az adott szakmai tevékenység 

végzésére, ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre 

vonatkozó előírásokat is körében 

meghatározott SZ/1. és az Ajánlati felhívás 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

körében meghatározott M/1. és M/2.) 

alkalmassági kritériumok szerinti alkalmassági 

igazolásokat adjuk meg? 

 
 
 
 



 

   

3/4 

 
 
 
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: 

 

2018. 06. 11. napja. Az időpont és a helyszín változatlan 

 
Az ajánlati határidő módosításáról hirdetmény módosítás került feladásra, melynek 
megjelenését követően ajánlatkérő haladéktalanul értesítést küld az érdeklődő 
gazdálkodó szervezetek részére. 
 

Miskolc, 2018. május 24. 

 

 

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 „3. 

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

vettem. 

 

 

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

 

 

   ……………………………. 

            ajánlattevő 
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