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6. 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 18-án beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. 
A II. ütem mappában az Épületvillamossági 
tervfejezeten belül van egy Gépészeti automatika 
tervfejezet nevű mappa. Ebben egy pdf 
költségvetés van, amit kérünk szerkeszthető 
formában., valamint ennek felülvizsgálatát, hogy 
valóban ezt a projektet takarja-e, mert a 
darabszámok nem azonosak a terven szereplőkkel. 

A költségvetésben szereplő 
mennyiségekkel kell számolni.  

2. A felirati rendszereknél legalább annyira pontosítani 
kellene, hogy: hány darab, mekkora méretű, milyen 
anyagból készülő feliratok kellenek? 

Új konszignációs elemként kell 
szerepeltetni a lakatos 
konszignációban. 2.ütem hazaiban 
L85, a 3. ütem GINOP támogatású 
költségvetésben Lk112 néven kell 
szerepeltetni. Mellékeljük a 
tervlapokat. 

A 2018. május 25-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok: 

1. Jól gondoljuk-e, hogy a DV_III 
ütemGINOP_árazatlan_ÉPÍTÉSZET költségvetésben 
szereplő 62 Kőburkolat készítése 110 [K] tétel a 

Igen, az alábbi rétegrendek tartoznak 
ide: KV-T01-KV-T04-KV-T06-KV-T07-
KV-T08- 
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tornyok tetején lévő kő burkolatokra vonatkozik? 
Amennyiben igen, úgy a tétel mennyisége 
véleményünk szerint kevesebb, mint a 
költségvetésben szereplő mennyiség.  

KV-T09-KV-T13-KV-T14-KV-T19-KV-
T20- 
KV-T21-KV-T22 rétegrendek. 

2. A DV_II ütem HAZAI_árazatlan építészet 
költségvetés/02 Belső vár építészeti munkái/62 Kő 
burkolat készítése/159 [K] tétele számításaink 
szerint 616,41 m2. Kérjük az eredeti mennyiség 
felülvizsgálatát. 

KV-T06-KV-T16-Zf-03-KV-T32-BV-T05 
rétegrendek, ellenőriztük, 
számításaink jók, tehát a mennyiség 
változatlan. 

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

IGEN/ NEM 

 
 

 
Miskolc, 2018. június 11. 
 
 
 
 
 
 

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 
három (3) számozott oldalból álló „6. számú kiegészítő tájékoztatás”  tárgyú üzenetet 
megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 
 
 
……………….., 2018. ....................... 
 
 
   ……………………………. 
            ajánlattevő 
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