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4. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján 

 

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

 
Közbeszerzési eljárás tárgya: „A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár 
és Külső Vár kivitelezési munkái"   
 
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 11-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Jól értelmezzük, hogy az EEKD formanyomtatvány 

IV. rész Kiválasztási szempontok alfa 

szakaszának kitöltése elegendő, az A–D 

szakaszainak kitöltése nem szükséges?   

Igen. 

A 2018. május 18-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. II. ütem kő konszignáció: N-29: a kémény mely 
részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos 
meghatározását. 

 

A fedkő teljes egésze készül kőből P-15 

tervlap szerinti profilképzéssel, amiről 

gyártmányterv készítendő a 

kivitelezővel, vezető tervezővel 

egyeztetve! A kéménytest 8 cm vtg. 

kőburkolatot kap körbe. 
 

2. II. ütem kő konszignáció: Nm-01-02-03-04: 
ajtókeretek elemeinél a konszignációból nem 
derül ki, hogy mely elemek a meglévők. Kérjük, 
pontosítani szíveskedjenek. 

 

A kőkeretek teljes egésze meglévő, kő 

restaurátori felületképzést igényel! 

Kőszobrászati felújítást igényel! Az Nm-

01 kerül átépítésre az akadálymentesség 

biztosítása miatt. 
 

3. II. ütem kő konszignáció: Költségvetés „51. T101 
átkötő híd K-05 konszignáció szerint 2 db” és „52. 
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átkötő híd K-05 konszignáció szerint 1db”: a K-05 
konszignációs lap szerint összesen 1 db készül. 
Kérjük ennek megerősítését, és a műszaki 
tartalom pontosítását. 

A K-05 tervlapon ábrázolt átkötő hidat 1 

tételként kezeljék. Javításra kerül a 

költségvetésben. 

4. II. ütem kő konszignáció: Konszignációs lap P15 – 
100,5 fm, a költségvetésben nem szerepel, készül 
ez a tétel? 

 

Igen, készült, javításra került. 

5. III. ütem konszignáció: K-18 Újjáépített díszkút: 
jól értelmezzük, hogy a kút elemei megvannak, új 
elem nem készül csak a meglévő kút átépítése, 
felújítása a feladat? 

 

A meglévő kút átépítése, felújítása a 

feladat. 
A kút falazatának kiegészítése 

szükséges,  
az ÉA-02 külső terasz szinti alaprajzon 

szereplő szintmagasságnak megfelelően 

kialakítva. 
 

6. III. ütem konszignáció: NK-20-21-22 szerinti 
mosdókról konszignációt kérünk. 

 

Belső építész terv szerint. BE1.24 

tervlapon. 
Nk-20 befoglaló mérete 50x50x25 cm 
Nk-21 befoglaló mérete: 80x45x25 cm 
Nk-22 befoglaló mérete: 105x45x25 cm 
 

7. III. ütem konszignáció: NK-24 erkély, mely részei 
készülnek kőből? Konszignáció szükséges a 
korrekt árajánlat adásához. 

 

Tejes egésze kőből készül, a 110 cm 

magas mellvédkorlát is, illetve a 18 cm 

vastag kőlemez is.  

8. III. ütem konszignáció: NK-29 egész alakos 
alabárdos szobor faragáshoz 1:1 méretű modell 
szükséges, ezt ki készíti?  

 

Egyedi kőszobrászati alkotás, annak 

megfelelően árazandó.  

9. III. ütem konszignáció: NK-30 egész alakos 
királynő szobor faragáshoz 1:1 méretű modell 
szükséges, ezt ki készíti? 

 

Egyedi kőszobrászati alkotás, annak 

megfelelően árazandó. 

10. III. ütem konszignáció: NK31-32: a kémény mely 
részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos 
meghatározását. 

 

A fedkő teljes egésze készül kőből Pk-24 

tervlap szerinti profilképzéssel, amiről 

gyártmányterv készítendő a 

kivitelezővel, vezető tervezővel 

egyeztetve! A kéménytest 8 cm vtg. 

kőburkolatot kap körbe. 
 

11. III. ütem konszignáció: Nkm-01-02-03: 
ajtókeretek elemeinél a konszignációból nem 
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derül ki, hogy mely elemek a meglévők. Kérjük, 
pontosítani szíveskedjenek. 

A kőkeretek teljes egésze meglévő, kő 

restaurátori felületképzést igényel! 

Kőszobrászati felújítást igényel! 

12. III. ütem konszignáció: Költségvetés 75.tétel: 
„Ikertorony boltozati bordák”: konszignáció nincs. 
Kérjük a pontos műszaki tartalmat meghatározni. 

 

Az ÉR-06 tervlap kiegészítése történt, és 

készült csatolt táblázat is (mennyiség 

kimutatással a csillagboltozatra és az 

emelt záródású csúcsíves 

keresztboltozatra.)   
A kérdezett konszignáció helyett az ÉR-

04, 05, 06 tervlapok szolgáltatnak 

információt. 
 

13. A tájépítészet/kertészet fejezetnél kőkiosztási 
terveket, kővastagságokat kérjük megadni a 
padlóburkolatok vonatkozásában. 

A tervdokumentáció tervei, és az írásos 

anyag részletezi az alkalmazott kövek 

formáját, vastagságát, és a kivitelezés 

módját. 

14. A tájépítészet árazatlan költségvetés ginop 
42.Hideg-és melegb 3. tétel 50*70*3 cm 
mészkőtáblára kérjük a vésett szöveg 
meghatározását, konszignációját, mivel 
befolyásolja az ajánlati árat. 

Az írott szöveg, kutató régész 

munkájaként kerül meghatározásra, a 

látható felület 60%-án. 

15. A tájépítészet fejezet virágkazettákról kérjük egy 
fedvényterv kiadását, hogy az ajánlati árat 
pontosítani tudjuk. 

A „Királynék kertje” tervdokumentáció 

K-1 kitűzési terve és K-4 metszetek terve 

valamint az írásos anyag részletezi a 

virágkazetták vízszintes-, magassági 

elrendezését, anyaghasználatát, 

szerkezeti kialakítását. 

16. A tájépítészet fejezet 62.kőburkolatok 25. tétel 
„Virágkazetta építése kőpadsorokkal 
tervdokumentáció szerint” tételnél kérjük a pontos 
műszaki tartalom meghatározását, konszignációk 
megküldését. 

A „Királynék kertje” tervdokumentáció 

K-4 részletterve és az írásos anyag 

részletes leírást ad a virágkazetták és a 

gyeppad kialakításáról is.  

17. A tájépítészet fejezet 92.Szabadidő és sportlét 28. 
„Díszkút elhelyezése” tételnél kérjük a pontos 
műszaki tartalom meghatározását, konszignációk 
megküldését. 

A „Királynék kertje” tervdokumentáció 

írásos anyaga részletezi a 

képzőművészeti alkotás formai rendjére 

és anyaghasználatára vonatkozó 

javaslatot, fotó melléklettel.  

18. A II. ütem hazai építész költségvetésében a 06 
peremfalazatok c. munkalap tételei megegyeznek 
a III. ütem hazai építész költségvetésével. 
Valóban mind a két munkalap árazandó? 

Nem, csak a III. ütem hazaiban kell, a II. 

ütemből kivettük.  
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19. II.ütem kő konszignáció: N-29: a kémény mely 
részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos 
meghatározását. 

 

Lásd:1.válasz  

20. II.ütem Konszignációs lap P15 – 100,5 fm, a 
költségvetésben nem szerepel, készül ez a tétel? 

Lásd:4.válasz  

21. III.ütem konszignáció:  NK-18 Újjáépített díszkút: 
jól értelmezzük, hogy a kút elemei megvannak, új 
elem nem készül csak a meglévő kút átépítése, 
felújítása a feladat? 

Lásd:5.válasz  

22. III.ütem konszignáció:  NK-20-21-22 szerinti 
mosdókról konszignációt kérünk. 

Lásd:6.válasz  

23. III.ütem konszignáció   NK-24 erkély, mely részei 
készülnek kőből? Konszignáció szükséges. 

Lásd:7.válasz  

24. III.ütem konszignáció    NK-29 egész alakos 
alabárdos szobor faragáshoz 1:1 méretű modell 
szükséges, ezt ki készíti? Előirányzati árat kérünk. 

Lásd:8.válasz  

25. III.ütem konszignáció    NK-30 egész alakos 
királynő szobor faragáshoz 1:1 méretű modell 
szükséges, ezt ki készíti? Előirányzati árat kérünk. 

 

  
Lásd:9.válasz  

26. III.ütem konszignáció NK31-32: a kémény mely 
részei készülnek kőből? Kérjük a méretek pontos 
meghatározását. 

 

Lásd:10.válasz  

27. Költségvetés 75.tétel: „Ikertorony boltozati 
bordák”: konszignáció nincs, az ÉR06 terv szerinti 
becsült mennyiséggel lehet kalkulálni. Kérjük a 
pontos műszaki tartalmat meghatározni. 

Lásd:12.válasz  

28. Kőkiosztási terveket, kővastagságokat kérjük 
megadni a padlóburkolatok vonatkozásában. 

Lásd:13.válasz 

29. ginop 42.Hideg-és melegb 3.tétel 50*70*3 cm 
mészkőtáblára kérjük a vésett szöveg 
meghatározását, konszignációját. 

Lásd:14.válasz 

30. Virágkazetták magassági méretét kérjük megadni. Lásd:15.válasz  

31. 62.kőburkolatok 25.tétel „Virágkazetta építése 
kőpadsorokkal tervdokumentáció szerint” Kérjük a 
pontos műszaki tartalom meghatározását, 
konszignációk megküldését. 

Lásd:16.válasz  

32. 92.Szabadidő és sportlét 28. „Díszkút elhelyezése” 
Kérjük a pontos műszaki tartalom 
meghatározását, konszignációk megküldését. 

Lásd:17.válasz  

33. A költségvetés mely tétele vonatkozik a külső vár 

homlokzati falának kő burkolatára (ami a 

2018.05.04-i 5. tétel válasz szerint  lehet 15 cm 

vtg. süttői mészkőből )? 

A költségvetést módosítottuk, a 

terveken a 15 cm-es kőburkolat külön 

jelölt eleve. Alapvetően a kapu 

toronypárok, az ágyúállás, valamint a II. 
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ütemben az új lépcsőtorony (kívül-belül) 

kap ilyen burkolatot.  

34. Jól gondoljuk, hogy a külső vár falának kő 

burkolata ( pl. süttői mészkőből, kb. 100/39 cm 

méretű, mattcsiszolt felületű ) a tornyoknál 

készül, a falaknál pedig műkőből ( kivéve az 

Ernye bán kori kaputornyot, ami bogácsi kő )?  

Igen. (u.a., mint 2.kérdéssor 5. válasza) 

A homlokzati fal burkolatai 15 cm 

vastagságúak, a burkolati terv szerint 

süttői mészkőből, illetve kőhatású, 

THERZIT felületű beton elemekből 

készülnek. Alternatívaként 

megvizsgálható a RENESZÁNSZ 

KŐBLOKK nevű új termék, mely 

tulajdonképpen betonra kémiai kötéssel 

rögzített vékony kőlap. A második „kör” 

falai, köztük Ernye bán kaputornya, már 

rakott falak. 

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

IGEN/ NEM 

Miskolc, 2018. május 26. 

 

 

 

 

 

 

 

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 Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által indított, „A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső 
Vár és Külső Vár kivitelezési munkái”  tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen 
hat (6) számozott oldalból álló „4. számú kiegészítő tájékoztatás”  tárgyú üzenetet megkaptam, az 
abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 

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

 
   ……………………………. 
            ajánlattevő 
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