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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: „Út- és mélyépítő és/vagy magasépítő kivitelezői munkák 
Miskolc közigazgatási területén belül változó munkaterületeken” 

 

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend 

szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti 

eljárás) 

I. Kiegészítő tájékoztatás: 
 

 

Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

A 2018. április 27-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

„ASZTALOS SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE” kiírás kapcsán 

1. Az 1-19. pontban részletezett táblák, felíratok 
felszerelése kell-e, hogy tartalmazza a betűk, 
számok, táblák  beszerzését is, vagy csak 
felszerelésüket? 

Jelen eljárásban a táblák, felíratok 

felszerelése árazandó. Az 

árubeszerzés nem tárgy jelen 

közbeszerzési eljárásnak. 

2. A 20-31. pontban részletezett, tetőtéri ablakokra 
szerelendő rolók, redőnyök, reluxák, szúnyoghálók 
felszerelése kell-e, hogy tartalmazza magát a 
terméket, vagy csak a felszerelésüket? A kérdés 
azért merült fel, mivel a kiírásban maga a 
tetőablak nem szerepel, s a fenti kiegészítők 
szerves részét képezik a tetőablakoknak. Más a 
helyzet, ha meglévő tetőablakra kerülnek utólag a 
kiegészítő termékek! 

Az ajánlatnak csak a felszerelés 

díját kell tartalmaznia. 

3. A 32-37. pontban szereplő beépített szekrények, 
konyhaszekrények esetén feltételezem, hogy csak 
szerelésről van szó, termékről nem, mivel sem 
méret, sem műszaki tartalom nincs meghatározva. 
Erre vonatkozóan a „Beltéri beépített berendezési 

Igen, ezen pontok esetén csak a 

szerelés költségét kell megadni. 
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tárgyak” költségvetési kiírás tartalmaz 
információkat. 

4. A 38. pontban szereplő sötétítő függöny esetén 
szintén az a kérdés, hogy csak felszerelésről van -
e szó, mivel nincs meghatározva a függöny 
árkategóriája? 

Igen ezen pont esetén a függöny 

felszerelését kell árazni. 

„BELTÉRI BEÉPÍTETT BERENDEZÉSI TÁRGYAK” kiírás kapcsán 

1. Az 1-2. pontban szereplő tolóajtós szekrény 
szélességi mérete nem egyértelmű. Maga a 
tolóajtó mérete (50 cm) adott, ebből számomra az 
következik, hogy maga a szekrény 100 cm széles, 
vagy csak a kiírás 50 cm-nyi tolóajtós szekrényre 
vonatkozik? 

A kiírás 1 db 50cm széles 

szekrényre vonatkozik, amiből 

több egymás mellé sorolható. 

2. A 3-14. pontban szereplő konyhabútor elemek 
kialakításánál csak a konyhafront anyag (furnér, 
illetve tömör fa) van meghatározva. Kérdés, hogy 
mi a korpusz anyaga? A fronttal megegyező, vagy 
laminált bútorlap? Vagy csak a frontot kell 
beárazni? 

A korpusz laminált bútorlap. 

3. A 18-32. pontban szereplő konyhabútor korpusz 
kialakítás választ adhatna az előző kérdésre, mivel 
itt egyértelműen korpuszról és szerelvényekről van 
szó, tehát nincs front?!? 
(Megjegyzem továbbá ehhez a ponthoz, hogy a 
gyakorlatban a konyha korpuszok laminált 
bútorlapból készülnek, még akkor is, ha a front 
fából, furnérból van, mivel szinte semmi nem 
látszik belőle, s lényegesen olcsóbb a furnéros 
kivitelnél!) 

Igen, ez front nélkül árazandó. 

4. A 33-34. pontban szereplő konyhabútor ajtajának 
felszerelése, nem tudom mire vonatkozik, mi a 
feladat? A 3-14. pontban legyártott ajtófrontokat 
kell felszerelni a 18-32. pontban legyártott 
korpuszokra? Vagy itt csak ajtófrontokról 
beszélünk önmagában? A 3-14. pontban pedig 
komplett szekrényről beszélünk (korpusz és front 
együtt)? 

Igen, itt csak az ajtólap beépítése a 

feladat. 

5. Az 1-42. pont tartalmaz-e helyszíni szerelést, vagy 
csak termék árát? 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell 

minden, a feladat ellátáshoz 

szükséges költséget, Árazandó az 

anyag ára (A) és a helyszíni 

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

IGEN/ NEM 

 

Miskolc, 2018. május 10. 

 

 

 

Bakondi Attila 
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, „Út- és mélyépítő és/vagy magasépítő kivitelezői munkák Miskolc 
közigazgatási területén belül változó munkaterületeken”  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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